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VEŠKERA PU VA VYHRAZENA

Dne 28 Jijna I9 I8 st1áJI se sebe éesk"slovenskj národ ciZáckou na dvJá"",
nl
která po staletí vyssávala nejlepfí jeho síly a která rdousila jeho duchov
f hmo } vjooj, a Zasadil posle dni, smrtelnou rdnu habsburské fífi rak"ushJtn Z blubokého more drabocenn é lidské Jm;e, kterou v hro'(J'ém zdPolení
uhers klItyf/ell svltové vdlky prolili ndrodové všech
Z nevypsatelnlho
duši i na těle zrodila se naše nová národnísvoboda. U její kolébky
děla, rozsévající děs a zJe.áZu, praskaly smrtící vjstřely pušek,. zak ni bolestnj ndfek matek, vdov as/rothl, oplakávajících sv! ztracené
mUŽe a otce. TěŽkjmi ob Itmi byla vykoupena, nesmimjm utrpením byla

zemldílů světa,

Nedostalo se nám svobody lebce, ;;'dostalo se ndm ji darem a bez naJeho
Statisíce pfíslušníků československého národa pro ni za světové
trpělo, bojovalo a polOŽilo Za ni své 'iivoty. Jednomyslnou vůlí a hrdinskutky dokázal československj národ celému světu, Že si chce dobjti
svobody vlastni silou a Že jest také této svobody hoden. Jeho srdce bylo
d poldlku v t dbo!e /lcb, kteří s,"oZhodn I postavili proti nfmccki:rozpína·
osti a násilnosti a bojovali Za lepší
EvropJ:Musil však
j prve na sebe upoZorniti, poněvadž byl téměfXapo menu! aJebo tt1.bY shJro
uc'lJ'dmy. Ulinil tak Způsobem v dljindrh. evrop.rkého lidstva. 11IitlfofádnjnJ
a shodnjm s jeho vřeljmi národními toubami;
.. ' .. <.:
Hne d, j ukmile se rozlila Zdplava strašliv ého poŽdru vdle ln ého, sPěchalo
na sta československjch dobrovolníků-vystěbovalců v hrdinské touze osvoboditi
svou uja1menou vlast po d prapory Doho dy j uk ve Francii tak v Rtlsku.K nim
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se pak se stejnou horlivostí a bez ohledu na hrozící jim nebezpečí potupné
smrti přidruži!o na tisíce těch) kteří byli proti své vůli nejprve Přinuceni
postaviti se do řad vojska zločinné říše rakousko-ulerské. Nalezli vůdce
důstojného jejich vlasteneckého odhodlání. Pod vedením Masarykovjm sjednotili se všichni členové československého národa za hranicemi k záPasu za
společnjm vznešenjm cílenI. Hrdinskjmi boji československjch legií veFrancii,
ltalii a zejména v Rusku bylo slavně popsáno mnoho listů nejen našich národních dějin, njbrž i dějin evropskjch. Celj svět užasl nad chrabrostí} neohrožeností a vlasteneckjm záPalem neznámjch mu dosud Cechoslováků a
nemohl jim odePříti ani slov vděčného uznání ani závazného slibu podpory
k dosažení jejich touhy.
Nebyly to však jen hmotné zbraně; jimiŽ Cechoslováci vedli za světové
války svůj boj za národní svobodu a dodali mu tak znamenité účinnosti;
také mravní důvody se staly jejich velmi platnou oporott. Proti zpupnosti
a násilnictví německo-maďarské nadvlády v habsburském Rakousko-Uhersku
postavili myšlenku demokratické svobody apráM národního sebeurčení. Razili
tak cestu Přesvědčení, že nebude míru v EvroPě; dokud se Německo bude moci
ve svjch dobyvačnjch plánech opírati opletichářské Rakousko-Uhersko, a že
rozbití rakouské podunajské říše; která nevyplnila svého dějinného poslání;
jestjen 11utnjm a důslednjm činem odvěké spravedlnosti. Této myšlence dobyli
slavného vítězství. To pak korunoval domácí odbojpřevratem 28. října I!JI8,
jímž vyvrcholil a dokončil ve VZácné svornosti se zahraničním odbojem svůj
hrdinskj záPas uvnitř a proti macešské říši Habsburků.
Slastné pokolení, které uvidělo, jak se Z hrůz strašlivé války rodí novj
krásnj svět! Ono Zřelo svjma očima, jak dozrála požehnaná žeň, kterou
Zasili jeho předkové. Ono dOŽilo se splněttí vroucích tužeb, jež naplňovaly
duši tlároda po celá staletí a pro něž žili; bojovali a umírali jeho nejlepší
.synové. Dvacátj osmj říjen nebyl jen dílem jeho. Byl plodem čisté; svaté
a mužné víry, kterou kdysi; v době největšího národního ponížení; vyslovil
jeden Z nejznamenitějších mužůnašehoIJároda}janAmosKomenskj: n Věřím
i já Bohu} že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného;
vláda věcí tvjch k tobě se zm'e navrátí, o lide českj!'{ Tato pevná víra vedla
národ po kamenitjch stezkách nevjslovného jeho strádání a byla jeho neochvějnou posilou i ve chvílích největší beznadějnosti. Z ní vzešlo slavné
obrození československého národa ajeho pozdvižení Z největšího úpadku}jenž
se ho zmocnil po nešťastné bitvě bělohorské. Dvacátj osmj říjen byl tudíŽ
2
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státě jejž si svjmi silami založil a po stalett uurzova. 'Ptralt )Jme ~ve
osvobozovací snahy nejen o přirozené právo ka~~éh~ n~rod~ ~p~a:()vatt ~
říditi nezávisle své osudy, njbrž i o své právo ~~mn,e) htJt~rtcke;J,ez V]Ply,'o Z někdejšího dlouhého samostatného bytt ceskeho statu. Cele nase navall
:;
,'"
.i t
rodní dějiny staly se nám mocno~pobí,dko~ ~ pOSZkouvZápa~u za n~z~vts, o!. /
jejich slavná období jsme si przpommalt Jako v~pru k,nasle10vam ~/e.;:ch
smutnjch chvílíjsme vzpomínali pro vjstrahu. M~lo,kterem~ naroduJmnasely
jeho dějinné vzpomínky tolik síly a povzbuzem ;ak~ narodu,nasemu. jak,
posilovala myšlenka) že českj národ v době husztske) nelekaJe se o~romne,
hmotné přesily nepřátel; získával ~ra~~ím nadšeníJ7; a ne!konalou ~b~ta'/;'~stz
slavná vítězství svjm vznešenjm tdealum! j~kot: sdu v!el)al~ 1!~ucem m~nu-,
los ti zVe se nejslavnější vítězství dobjvaJí mkolt hrubJ'm nastlZJ71 a pocetm
;:;
'h v vd v ,
'J h ,
převahou) njbrž opravdovostí mravm o presv! cem a moct uucJa.
,
v,
Dějiny poučovaly nás také o starém úzkem svazku obou bratrskych vetVt
našeho národa, Cechů a Slováků, Žijících před tisíciletím v společn~m státu,
a nezapomínajících ani později; kdyŽ ~ásilničtí n:aď~rští kočovníc~ ro~t~~~,
tuto bratrskou jednotu} že jsou jednohoJazyka aJedn~ krve. I tu pr:zn:~8.!st
minulost podporovala touhu obnoviti tuto přirozenou Jednotu; zakladtJ.)tct se,
na společném původu, a dobjti také bratřím Slovákům tutéŽ svobodu} ktere
jsme si přáli pro sebe.
v',,
v'
Slavného dvacátého osmého října I!JI8,kdyse dovrstloklopotne dz~o,nastch
obroditelů} navázali jsme opět nit; přetr~en~u ~ep~lzní o~udu. St~lt ~smes-:e
znovu svobodnjm národem; zbavenjm cZ,zack,eho Jka~ ~arodem) J:nz m~ze
podle své vůle určovati dráhu svého vjvo!e. S;edno:tl:/sme -'.,e ope: v na:~d
československj, jehož cílem bud~ pokracova!z ,ve vU~C1ch my~lenkach n~szch
dějin a chrániti tak svou nezávtslost, ktera, Jest zaruk~,~ ,mt~u a .f.0ko;e ve
střední EvroPě. Svobody} které jsme dosáhlz; budeme haJztt predevszm zbraněmi duchovními; bude-li však nutno, také zbraněmi tělesnjmi. Nechceme
násilí, ale budeme se brániti každému násilí, ať přijde odkudkoliv.
3

ochraňovati a rozmnožovati vzácné dědictví po našich otcích
a předcích} kteří obětovali pro naši svobodu své statky a Životy a nelekali se
Zloby nepřátel. Ukážeme se hodnými jejich drahocenného, krví posvěceného
odkazu. Nebudeme marnotratně plýtvati těžce nastřádanými statky}jež nám
byly odkázány. Naší povinností jest} abycho1Jl je aspoň neztenčeny odevzdali
oPět našim potomkům. Zavazuje nás k tomu pHslušenství k českoskvenskému
národu,zněhožjsme se zrodilidehož jaZJkem mluvíme ajehož dl/cla neseme
v sobě. Zavazuje nás k tomu také vděčnost k těm) kteH připravili slavnou
chvíli plného našeho osvobození, nelekajíce se Překážek a obětí sebe větších.
Naše vděčnost musí však kotviti v správném poznání všeho toho) co
předcháZelo dobytí naší národní svobody. Jen tak plně pochopíme a zvážíme
nesmírnou cenu strastí a námahy, bojů a záPasů,jimiž naše národní osvobození bylo vykoupeno. A jako naši Předkové a otcové, tak i my budeme
čerpati ze své minulosti vzácnépoučení a odvahu pro přitemnost a budoucnost.

Budeme tak

Již v poznání) že jsme pHslušníky národa,jenžprožil více než tislciletý vývoj
a slavně se zapsal v dějiny lidstva) spočívá nesmírná síla.
Krok k tomuto poznání učiníme v dalších řádcích. Budeme se v nich
zabývati Především vyvrcholením našich osvobozovacích snah národních za
světové války, které byly korunovány slavným vítězstvím 28. října I9I8.
Seznámíme se však nejprve stručně s celým předchozím vjvojem našeto národa,
s jeho vznikem, sjednocením v samostatném státě, s jelo rozmaclem a posléze
i Pádem. Neboťjen tak ukáže se jasnějednota našeho národního života a Z ni
plynoucí souvislost našeho novodobého ideálu národd svobody a samostatnosti.
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HLAVA PRVNÍ

ČESKÝ NARODASTAT
VZNIK, ROZVOJ A ÚPADEK
(OD POČÁTKU HISTORICKÝCH ZPRÁV AŽ DO POLOVINY XVIII. STOLETÍ)

SLOVANŠTí KMENOVÉ

Stará lidová pověst kmene Cechů, zaznamenaná a několikanásobně
doplněná nejstarším českým kronikářem Kosmou ( 10 45 až II25),
představovala si počátky českého národa a osídlení Cech jednoduše. Podle Kosmova vypravováni, na němž se pak zakládají
i mnohá pozdější líčení českých dějepisců, dospěli naši předkové
na své bludné pouti za novými sídly ze země východní až k hoře
Rípu vypínající se osaměle uprostřed úrodné roviny nedaleko soutoku Labe a Vltavy. Kraj, který odtud shlédli, zalíbil se jim a
jejich vůdciCechovi) z jehož úst padlo rozhodnutí:
"Druhové moji, kteří jste vykonali se mnou těžké cesty neschůdnými krajinami a hustými lesy, zastavte své kroky a vzdejte
libou oběť svým bohům. Jejich zázračnou pomocí přišli jsme konečně do této překrásné země, předurčené vám osudem. To jest
ta země, kterou jsem vám často sliboval. Nepatří nikomu, jest plna
zvěře a ptactva, oplývá mlék'em asladkým medem; má vody hojné
a naplněné rybami. Zde nebude vám ničeho chyběti, nikdo nebude vám v ničem překážeti. Jak však nazveme tu krásnou a rozsáhlou zemi, již nám bohové dávají?"
A uslyšel z úst svého lidu tuto jednohlasou odpověď: "Není
jména lepšího a příhodnějšího této zemi než tvého, vůdce náš.
j
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Sloveš Cech, nechť i země sluje Cech.y!(( V pohnutí nad touto odpovědí
zlíbal praotec Cech zemi, nazvanou jeho i ménem, a oslovil novou
vlast takto: JJVít~iJ země nám souzená, tisícerými sliby od nás vyprošená, zachovlj nás bezpohromy a rozmnožuj potomstvo naše od pokolení
do pokolení. u Děkovná oběť slovanským bohům zakončila pak podle
představy kronikářovy slavnostní tuto chvíli.
Ve skutečnosti však osídlení Cech i ostatních zemí českosloven
ských bylo složitější. Nebyli slovanští Cechové prvními obyvateli
naší vlasti, jak se domnívali po Kosmovi všichni čeští kronikáři
až do XVI. stol. Již mnoho tisíciletí před Kristem, v do bě ledové,
usadil se tu předhistorickj člověk jako současník mamuta, nosorožce
a soba a tím spiše neopustil tyto
kraje tehdy, když po příchodu
dnešních poměrů povětrnostních
poskytovaly daleko příznivější
podmínky lidskému životu než
dři ve. J ehoschopnosti ponenáhlu
vzrůstaly zkušenostmi a stykem
Nádoba Z mladší doby kamenné
s
obyvatelstvem okolních zemi.
(nal.v Šárce u Prahy J.
Zdokonalil se nejprve ve výrobě
nástrojů kamenných,od nich přešel k nástrojům bronzovýma posléze i železným. Stejně pak postupem doby zlepšoval a měnil
tvářnost i ostatních předmětů své denní potřeby a přibývalo mu
smyslu uměleckého jakož i hlubších názorů na svět. Nevíme však,
jakou řečí mluvil tento předhistorický člověk, po němž se nám
nezachovalo památek psaných, nýbrž jen hmotné předměty, jichž
užíval, a jeho pozůstatky tělesné.
Teprve v posledních stoletích před Kristem počíná se roztrhovati historická temnota nad naším krajem. Tehdy osídlili Cechy,
Moravu a Slovensko příslušníci indoevropského krneneKeltů, po
nichž zbyla dodnes památka v některých našich názvech země
pisných; také jméno, jehož užívají dosud pro českou zemi pod
vlivem latinského názvu národové neslovanští, skrývá v sobě
paměť na osazení Cech mocným keltickým kmenem Bojů (Boio8

Pfíchod Slovanů pfes horskj svah Sudet.

SLOVANŠTí KMENOVÉ

haemum, t. j. země Bojů; latinsky: Bohemia, francouzsky: Boheme
Bohmen). Kolem počátku křesťanského letopočtu byli
pak Keltové V našich zemích vystřídáni lidem germánskjm, roztříštěným v rozličné kmeny, z nichž zejména Markomané a Kvádové obývali po nějakou dobu Cechy a Moravu.
německy:

Pohfeb praotce Čecha pod Řípem. (Podle Hdjkovy Kroniky.)

Nestaly se však naše úrodné kraje trvalým bydlištěm ani Keltů
ani Germánů, nýbrž poskytly jim jen dočasný útulek. Asi nedlouho
po obsazení československých zemí germánskými kmeny počínají
se v jejich severních končinách objevovati Slované, jimž bylo
osudem určeno nalézti tu svou novou vlast. Stará vlast Slovanů
ležela severně od mohutného horského řetězu Karpat, v lesnaté
a močálovité rovině mezi řekami Vislou a středním Dněprem. Tato
zakarpatská prakolébka Slovanstva se stala časem těsnou stoupajícímu
počtu obyvatelstva, jež bylo tak přinuceno hledati si nových sídel.
Rozchod Slovanů, který potrval několik století a byl s počátku
II
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pomalý, uv?lnil sice původní praslovanskou jednotu) zakládající se
vedle pevneho svazku krve obzvláště V společném libozvučném
a měkkv~m .slovan~kém, pr~jazyk:u: jakož i v spoleČné osvětě, ale
ne~orusll ~lkdy v~doml puvodm Jednoty a bratrského příbuzen
S~V1. A neJ en saml slovanští kmenové, stěhováním rozptýlení po
šl;ých,končin~ch východní a střední Evropy a po poloostrovu Bal~anskem, neprestah se hluboko do dob historických považovati za
jeden národ Slověnů} nýbrž také cizina spatřovala v nich jeden
národ Vindů. Toto vědomí nerozlučného společenství se zračilo
t~ž v ~??,l' že sl~;anští km~nov~ pokládali svorně za svého nejprednejslho nepntele germanske kmeny, které souhrnně nazvali
!'Iěmce) lidi .němé, neumějící mluviti srozumitelným slovanským
jazykem a Jemu nerozumějící.
P~es toto živ? vě:I0mí je,dnoty a společného původu nevytvo~lh vsak Sl~v:ane, anl,ve, sve pral~oléb~e ani dlouho později větší
jedn~ty pol1t1cke, statm. RozdělOvah se na množství kmenů; jimž
vládli kmenoví náčelníci, knížata, a jen výjimečněsespojoval větší
po~et kmenů kspolečnému podniku, nejčastěji k boji proti nepří
teh. Tut~ rozdrob~nost starých Slovanů podporovala sama povaha
sl?van~ke pravlastl a polokočovné zemědělství, které bylo jejich
predmm zaměstnáním. Slovanští kmenové skládali se z rodů} které
byly základní jednotkou jejich společenského zřízení. Nebylo
~ nich také původně soukromého vlastnictví, nýbrž vše bylo majetkem rodu, jehož důležitou součást vedle dobytka tvořilo obyvate!~tv~ r:~s,:obodné, otroc~. Otroci ,vykonáv~li hrubé práce hospoda:sl~e'YJ?z se svobodm Slovane vyhýbah, a přebyteční byli
prodavanl clzím obchodníkům-otrokářům, kteří krom otroků
vyváželi ze slovanských krajů zejména kožišiny. Politická roztříštěn~st b~la p~edni př~či?o~,. 'proč s,taří. Slované, přírodou vychovam k muumllovnostl, casteJ1 podlehab svým nepřátelům. Teprve tyto smutné zkušenosti vzbudily později u některých kmenů
snahu vytvořiti větší celky, zaručující větší bezpečnost a ochranu
před porobou, vzbudily myšlenku a sílu státotvornou.
Takovéto vlastnosti měli i ti urostlí, modroocí a rusovlasí Slované, kteří od narození Kristova vnikdi nehlučně přes horský val
Sudet a Karpat do československých zemí. Jejich feč chovala však již

některé zvláštní znaky, jimiž se lišila jak od slovanského pra-
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jazyka tak i od slovanských nářečí sk.upiny v~cho~?í (ru~ké) a j,~žní
(jihoslovanské). Dobou se pak tyto Jazykove zvlastnostl rozvlJely
vic a vice, až se vytvořil náš ohebný, krásný ja;;()'k mateřs.kÝ.
S počátku seděli slovanští kmenové v nové domov1ilě vedle
bojovných kmenů germánských) jimž snad místy i podléhali. Přichá
zeliť jako mírumilovní zemědělci, vyhledávající vhod!1ých míst
pro svou obživu a nikoli boje, a usazovali se v úrodných rovinách
podél vodních toků, kterými naše
vlast oplývá. Přibývalo jich
ponenáhlu a zvolna zaujímali
většía větší pruhy země. Jejich
postup byl usnadňován odchodem obyvatelstva germánského} jehož zbytky byly poslovaněny.
Usidlování slovanských kmenů
v československých zemích
potrvalo asi půl tisiciletí a skončilo se nejpozději v první polovici VI. století, kdy také byl
Slovany (polabskými) osazen
Půdorys staroslovanské vsi (okrouhlice).
širý kraj mezi Vislou a Labem.
Od této doby byly nejen naše
kraje obývány jen a jen slovanskými kmeny, z nichž se v příš
tích stoletích vyvinul náš národ, nýbrž vůbec celá střední Evropa
od bouřlivého Baltu až k slunnému Jadranu zněla řečí slovanskou.
Bylať druhá polovice prvního tisíciletí po Kristu dobou největ
šího rozmachu slovanského živlu směrem západním!
Nevíme, bohužel, jak se jmenovali slovanští kmenové, kteří
první vstoupili na půdu československou, nevíme také, v jakém
pořadí přicházeli a se usazovali. Domýšlíme se jen, že jich bylo
značné množství, ač s nevelkým počtem příslušníků, a že v prvnich dobách neměli stálých sídel. Teprve asi od V. století po
Kristu, kdy si osvojili dokonalejší způsob zemědělské práce, usa. dili se pevně a zakládali si první vsi, které pojmenovávali buď
podle zeměpisné polohy nebo podle kmene a rodu, či podle kme-

SLOVANŠTí KMENOVÉ
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nových a rodových náčelníků. Střediskem kmene, útočištěm při
vpádu nepřátelském a sídlem náčelníka byl klJJenovj hrad) stavěný
ze dřeva na místech přírodou chráněných, na výšinách nebo uprostřed vod.

Labe a Cidliny byl vyplněn mohutným kmenem CharvattJ, jenž
se snad prvý ze všech slovanských kn:~nů usa~il ~~ p~~ě ~ec~.
Od něho na západ, v pozdějším Kounmsku, sldlIlI Zltcane. JIh
země byl obydlen Dúdleby) na západ odtud seděli Volyňané a NetoJící výše pak asiPráchňané a DOlJJaŽíici. Nejvýhodnější polohu uprostř~d Cech zaujal bojovný kmen Cecht/) kterýse patrně přistěhoval
o něco později než většina ostatních kmenů. Do severních Cech
zasahovaly kmeny lužicko-srbské. Ohlas tohoto kmenového rozdělení v Cechách se zachoval v nářečích českého lidu; zejména pak
památka na Charváty utkvěla v měkkém a rázovitém nářečí podkrkonošském.
Z Moravv známe jméno jen jediného kmeneHolasovíců) kteří
seděli hlavně v dnešním Opavsku; většina Slezska byla obydlena
kmeny polskými. Značná částMoravy byla osídlena kmenyslovenskými, kteří ze Slovenska osadili jmenovitě nižinatou.a úrodnou
část západní a jižní. Jako klJJeny české a lJJoravské tak t klJJeny slovenské byly téhoŽpůvodu a základu) záPadoslovanského a československého.
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ŘíŠE SAMOVA A ŘíŠE VELKOMORAVSKA
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Sídla slovanských kmenů v Čechách v IX. a X. stolelí. (Nakreslil Dr. A. Blaschka.)

Až z pozdější doby zachovala se j ménaaspoň některých kmenů, .
kteří byli usazeni v Cechách. V poříčí Ohře seděli postupně od
západu k východu Chebané) Sedlčané a mocní Lučané) od nichž na
severovýchod se rozkládala sídla LelJJuzů a v jejich sousedství
kolem dnešního Mělníka (původně: Pšov) pšovanů. Od Lemuzů
se pak časem odštěpili LítOlJJěříci a Děčané. Východ Cech kolem
14

Nová vlast poskytla nejstarším našim předkům s dostatek místa
a úrodné půdy jejich mírumilovnému zaměstnání zen:ěděhkérru;
nemohla je však přes své přirozené hranice ochrániti před četnjlJJí
nepřáteli, kteří ukládali o výsledky jejich přičinlivé práce a o jejich
zemi. Záhy nastala jim povinnost brániti se proti nebezpečným
útokům, které přicházely s několika stran. Jejich obrana byla však
znesnadňována tím, že byli roztříštěni v četné kmeny s nevelkým
počtem příslušníků, které nežily mezi setou vždy v dobrém přá
telství. Tvrdým zkouškám musili se podrobiti než seznali, ze zdar
i ejich obrany a síla spočívá ve svornosti a v jednotě.
Hned nato, co se pevně usadili v nových sídlech, v druhé
polovici VI. století, octli se rozdrobení českoslovenští kmenové
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pod těžkým jhem surových kočovníků avarskjch, kteří se ubytovali v nížinách uherských uprostřed slovanského obyvatelstva a
toto si široko daleko hrubou mocí podrobili. Hrůza, kterou tito
turkotatarští násilníci kolem sebe rozsévali, zračí se dodnes v paměti našeho jazyka, v němž jméno "A var", u pra vené v slovanském
duchu na "obr", označilo člověka nadmíru vzrostlého a obávaného. Porobeni Slované musili platiti velké poplatky, byli nuceni
válčiti ve prospěch Avarů a konati spolu se svými ženami i jiné
otrocké služby. Za dlouhých pak zim usídlili seA vaři dokonce ve
slovanských chatách. Tato hnusná a tvrdá poroba potrvala několik desítiletí. Nakonec však, po roce 620, vzbouřili se slovanští kmenové v Cechách
proti avarské krutovládě a pod vedením franckého obchodníka
Sama se jim podařilo v několika bitvách zvítěziti, čímž avarské
panství nad nimi vzalo úplně za své. Po jejich příkladu povstali
i Slované v krajích východoalpských a v Chorvatsku a také oni se
osvobodili z potupné nadvlády. Tehdy poznali naši předkové
po prvé dobrodiní jednoty, která jim za pomoci znamenitého Sama
dopomohla k tak pronikavému úspěchu. Proto rozhodli se setrvati
v jednotě i nadále a zvolili si Sama za svého krále.
Třebaže cizinec, nezklamal Samo nadějí do něho skládaných.
Stal se nejen zakladatelem mocné říše slovanské, jejíž středem byly
Cechy, nýbrž ochránil také české Slovany pfed novj;n nebezpečen
stvím} jež tenkráte přicházelo od západu,zříšefrancké. Francký král
Dagobert, žádaje si podrobiti západní Slovany, užil jako záminky
k útoku na ně násilí, s nímž se v říši Samově setkali frančtí kupci.
R. 631 třemi proudy se valilo francké vojsko do Cech, ale hlavní
jeho oddíl byl po třídenní bitvě na hlavu poražen u hradiště
Vogastisburku poblíž dnešní Kadaně. Dobyvačný plán francké říše
byl zmařen a naopak z říše Samovy bylo v odvetu podniknuto
několik vpádů do území franckého.
Přes tyto tak značné úspěchy, které přineslo českým kmenům jejich sjednocení, rozpadla se říše Samova ihned po smrti
(r. 658) svého zakladatele. Ceští Slované vrátili se ke své kmenové
roztříštěnosti a kmenoví náčelníci obnovili úplně svou někdejší
nezávislost. Poučení, kterého se jim dostalo zkušeností, nepůso16
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bilo ještě trvale a hluboko a musilo býti několikráte opakováno, než
je přimělo k jednotě trvalé. A opět jek sjednocení obzvlášť donucovalo nebezpečí, které hrozilo jim především od západu, z prostředí germánského. Nebezpečí to bylo mnohem vážnější než nadvláda avarská, která byla
sice krutá, ale neohrožovala národní slovanské
svéráznosti.
V VIII. stol. obnovila
fHe francká posílená pod
novým panovnickým rodem KarlovdJ, své nároky
na území západních Slovanů, kteří měli svá sídla
podél Labe a v zemích
českých. V této omlazené
říši francké ožila před
stava, která měla původ
v starověké říši římské, že
celý svět má býti ovládán
jedním panovníkem a jedním náboženstvím. Tato
světovláda (imperialism)
měla podle této představy
spočívati v rukou panovníka franckého a ná boženstvím světovým mělo se
státi křesťanstvÍ. Tako. výto byl program gerKarel Velikj.
mánské výbojnosti, jež
byla namířena na prvním místě proti nesjednoceným a pohanství
oddaným Slovanům.R. 788 byla v Bavořích zřízena "česká marka"
jako východisko německého postupu proti kmenům českým a již
před tím bylo založeno v Rezně biskupství, jehož úkolem bylo též
podporovati výbojné plány francké říše šířením křesťanství na
území československém.
j

Obrázkové dějiny našeho o5\"obo2enÍ 2.
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Ke konci VIII. století octli se českoslovenští kmenové zcela
v kleštích nebezpečného nepřítele. Mohutný panovník říše francké
Karel Velikj} korunovaný r. 800 papežem na císaře, zmocnil se krajů
jižně od Dunaje, jež očistil od zbytků panství avarského, a rozšířil svou moc také nad Slovany, kteří seděli severně od Cech. Dobyvačné jeho úmysly se nezastavily před pomezním horstvem našich
zemí. R. 805 vpadlo francké vojsko, které násilím donutilo také
podrobené polabské Slovany k účasti na výpravě, trojím proudem
do Cech. Spojilo se pod Krušnými horami na řece Ohři někde
v sousedství dnešního Zatce a postupovalo odtud směrem východnimk L2bi,kdenarazilovúzemíkmene Pšovanůna prvnívážnější překážku, kterou tvořilo opevněné hradiště Canburg. Hradu
nebylo asi dobyto, ale širý kraj v jeho okolí byl popleněn. Slovanské obyvatelstvo necítilo se dosti sílno k nerovnému boji
s mocným nepřítelem a omezilo se jen na to, že z hustých lesů,
v nichž se skrylo, znepokojovalo jej drobnějš{mi výpady. Nedostatek potravy v zpustošené zemi přinutil po šesti týdnech francké
vojsko k ústupu bez rozhodného vítězství. A hned roku příštího
byla franckou říší výprava do Cech opakována a také tentokráte
byl popleněn nemalý pruh země.
Nebyli sice ani nyní čeští kmenové podrobeni, ale neměli při
své roztříštěnosti sil zabrániti těmto škodlivým vpádům, jež ničily
jejich vsi a úrodu polí. Aby si vykoupili mír od mocné a výbojné
říše, zavázali se k ročnímu poplatku 500 hřiven stříbra a 120 volů.
Od té doby byly Cechy počítány k zemím poplatnjm říši francké;
také kmenové moravští záhy nato vstoupili k ní v podobný poměr.
Jak mohutným dojmem púsobila na naše předky převaha franckých vládců, vysvítá z toho, že se jim jméno císaře Karla Velikého
stalo označením pro panovníka vúbec (Karel = král). Co zabránil
před časem Samo králi Dagobertovi, tose k velkému nebezpečí západního Slovanstva podařilo uskutečniti francké říši v této době!
Tímto závazkem k poplatku byl položen základ k pozdějšímu
poměru českého státu k říši německé) která se od r. 843 stala ve
východních končinách na slovanském pomezí nástupkyní říše
francké.
Poplatností neztratili sice čeští a moravští kmenové ještě své

vnitřní samostatnosti, hrozilo jim však, že pozbudou nakonec i jí,
jestliže se včas nepostaví rozpína vosti německé říše na odpor. Ztráta
svéprávnosti byla by přivodila i ztrátu slovanské národnosti a zaplavení naší vlasti živlem německým. Takový osud stihl nešťastné
polabské Slovany, pohlcené v nedlouhé době německou výbojnosti,
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která překročila Labe a směřovala dále k východu hloub a hlouběji do území slovanského. Přední ochranou před německjm postupem
bylo sjednocení} které 'umožňovalo soustřediti všechny síly k obraně
a zaručovalo jednotnost také v jiných naléhavých potřebách. Bez
i ednoty a svornosti nemohl míti sebe více hrdinský odpor proti
německému pronikání trvalého úspěchu. Bylo nutno též odníti
říši německé, na jejíž straně byla značná převaha, každou záminku
vměšovati se do vnitřních poměrů slovanských. Proto vedle vytvoření státní a národní jednoty bylo pro pohanské československé
kmeny přikazem sebezachování nevzpírati se přijetí křesťanské
víry a naopak co nejdříve a co nejupřímněji se ji poddati. Křes
ťanství vynikalo svými mravy a vzdělaností daleko nad pohanství, které bylo neodvratně odsouzeno podlehnouti vyšší osvětě
křesťanské. Přijetím křesťanské osvěty vyrovnávali se Slované
mravně a vzděláním živlu německému a odvraceli od sebe nebezpečí, že německá říše pod rouškou šíření křesťanství zbaví je
národní a politické samostatnosti.
Uskutečniti tyto základní podmínky, aby československé země
zústaly zachovány lidu slovanskému, pokusila se v IX. století říše
Velkomoravská pod vedením knížecího rodu Mojmírovců. Nebyl to
tentokráte již panovník cizího púvodu, jenž se postavil v čelo
našich předků a položil základ k velké státní jednotě československé)
nýbrž kníže domácí, slovanské krve. Těžisko této říše leželo
v prostředí moravskoslovenském, které bylo tehdy pokročilejší
než prostředí české pro své styky se vzdělanosti východní, řeckou,
která se soustřeďovala v říši východořímské (byzantské), s hlavním
městem Cařihradem. Již první panovník říše moravské, kníže
Mojmír, připojil k svému panství Slovensko (r. 830). Největšího
pak rozsahu nabyla tato říše za znamenitého knížete Svatopluka
(87 1- 8 94), kdy se do jejího svazku dostali především kmenové
čeští, dále pak někteří kmenové polští na Visle a rozsáhlý kraj na
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jih od Slovenska na pravém břehu Dunaje, zvaný Panonie, obývaný kmeny jihoslovanskými. Jak patrno, přesahovala tato říše
pozoruhodně oblast živlu československého.
Vedle založení státní i ednoty československé zasloužila se Velkcmoravská říše, dík proziravostiMojmirova nástupce Bastislava (846
až 870), také o rozšíření
křesťanství v našich končinách. Nepřejez důvodů
politických působení ně

meckých kněží ve svém
panství, i ejichž práce byla
nadto neúspěšná pro neznalost jazyka slovanského, vyžádalsiRastislav slovanské věrozvěsty v Caři
hradě. Zádosti jeho bylo
ochotně vyhověno, a roku
863 započali na Moravě
svou požehnanou činnost
solunští bratří KonstantinCyril a Metoděj; původu
řeckého. Učený Konstantin, znalý velmi dobře
slovanštiny, sestavil prvl1f
písmo slovanské (hlaholice).
aby mohl přeložiti potřebné církevní knihy do
slovanštiny; získal si tak
Písmo hlaholské.
zásluhu zakladatele slovanského písemnictví.
Slovanština jeho překladu a mluvy nebyla sice jazykem Slovanů
československých, nýbrž Slovanů bulharských, přes to však byla
lidu řiše Rastislavovy zcela srozumitelná, poněvadž rozdílnost
slovanských nářečí nebyla tehdy ještě tak značná. Působeni věro
zvěstů, kteří nejen kázali, ale i vykonávali bohoslužby v jazyku
slovanském, mělo záhy velmi znamenitý úspěch, také dík účinné
20
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Metoděj

káŽí lidu.
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podpoře knížete Rastislava. Metoděj, který pokračoval v započatém
díle po předčasné smrti svého vynikajícího bratra, pokřtil i knížete
kmene Cechů Bořivoje, čímž se slovanský obřad dostal též na půdu
země české. A dalším pronikavým úspěchem bylo, že papež bez
ohledu na nároky německých biskupů na území Velké Moravy
vytvořil z říše Svatoplukovy zvláštní samostatné arcibiskupstvi,
spravované Metodějem.
Cinnost soluňských věrozvěstů narážela však na prudký odpor
německjch kněží, kteří zvykli si pokládati československé země za
svou državu. Tito protivnícisnažiliseutrhačnými pomluvami u papeže očerniti slovanskou bohoslužbu a vymoci zákaz, že nesmí
býti v ní pokračováno; pokusili se dokonce hrubým násilím při
nutiti Metoděj e, aby se vzdal arcibiskupské hodnosti asvé činnosti.
Metoděj nedal sesice zastrašiti a také papež opět dovolil mU (r. 88o)
užívati slovanské řeči při mŠl,leč němečtí kněží ani potom neustali
prudce útočiti na něj a na jeho slovanské žáky. Nenalezl též dostatečné podpory u knížete Svatopluka, jejž unavovaly nepřetržité
spory strany slovansko-řecké a německo-latinské a který nelibě
nesl ustavičné Metodějovo kárání jeho bujného života. SmrtíMetodějovou (r. 885) padly poslední ohledy Svatoplukovy na slovanskou
bohoslužbu. Slovanští kněží} kteří byli potupně pokořeni němec
kými žoldnéři a někteří z nich dokonce prodáni do otroctví, byli
násilně vyhnáni Z území Velkomoravské říše. Uchýlili se k slovanským
kmenům na poloostrov Balkánský, kde kráčeli dále ve šlépějích
svých velkých učitelů. Slovanská bohoslužba nepřestala trvati a
naopak rozšířila se po většině Slovanstva, jež přijala viru provoslavnou. Ani v zemích československých nevymizel slovanský obřad
hned po vypuzení Metodějových žáků a udržel se jak v Cechách
tak na Slovensku až do XI. stoleti. V Cechách posledním jeho
útočištěm byl slovanskj klášter sázavskj} založený sv. Prokopem za
vlády knížete Oldřicha; i odtud však byll slovanští mniši navždy
vypuzeni r. 1°9 6 knížetem Břetislavem II. pro své nesváry.
Urputný boj mezi kněžími slovanskými a německými v říši
Velkomoravské a jeho výsledek v neprospěch bohoslužby slovanské měl dalekosáhlý význam nejen pro obyvatelstvo českosloven
ských zemí stoleti IX., nýbrž i pro nás. Nešlo jen o pouhou
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srážku církevní, o srážku mezi obřadem slovanský~ a latinským,
nýbrž zápasily tu dvě osvěty, které tehdy rozdělovaly Evropu.
Na jedné straně byla vzdělanost záPadní s osvětovým jazykem latinským, která měla své středisko v říši francké a v níž důležité
místo připadalo živlu germánskému. Na druhé straně byla pak
vzdělanost vjchodní s osvětovým jazykem řeckým, která vycházela
z říše byzantské a snažila se ovládnouti zejména svět slovanský.
Tento rozpor osvětozý byl zvyšován politickým rozporem mezi
říší franckou a byzantskou. Právě na území říše Velkomoravské
setkávaly se oba tyto soupeřící vlivy. Ve vzájemném boji podlehla
nakonec vzdělanost východní, ač vyspělejší, poněvadž její těžisko
leželo od zemí československých mnohem dále než těžisko vzděla
nosti západní. Mezi říší Velkomoravskou a byzantskou rozprostírala se mocná říše bulharská, naproti tomu však říše Velkomoravská sousedila bezprostředně s říšifranckou, která mohla tak na
československé prostředí působiti mnohem pronikavěji. Proto bylo
v druhé polovici IX. století rozhodnutoJ že náš národ vstoupí do okruhu
vzdělanosti ZáPadní a odcizí se po této stránce většině Slovanstva,
žijící pod vlivem vzdělanosti východní. Pokus knížete Rastislava
vstoupiti v důvěrný styk s východní osvětou a s říší byzantskou
se nezdařil. Tento nezdar, jejž lidským umem nebylo možno odčiniti a jenž vyplýval z toho, že sídla českoslovemk:ých Slovanů ležela
příliš na záPadě v přímém sousedství světa německého} byl dovršen
vpádem Maďarů.
A ani mohutná říše Velkomoravská nemohla vždy zabrániti
zasahování říše německé do vnitřních svých poměrů, třebaže se
mu rozhodně a hrdinně vzpírala. Tak kníže Rastislav byl po smrti
svého strýce Mojmira dosazen na trůn moravský z moci Ludvíka
Němce< ar. 864 byl mečem donucen přisahati mu opět věrnost.
R. 871 byl pak kníže Svatopluk, jenž se zmocnilo rok dříve vlády
zradou na svém strýci Rastislavovi, uvržen od Němců do' vězeni,
a říše Mojmírovců byla na čas připojena k říši francké, takže byli
v ní ustanoveni dva němečtí správcové, markrabata Vilém a Engelšalk. V úpěti ovšem vypuklo povstání moravských Slovanů proti
německé nadvládě, vedené Slavomírem, jež přineslo Svatoplukovi
svobodu a umožnilo mu nejen vyhnati německé posádky ze země,
24
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nvbrž i obnoviti vnitřní samostatnost Velkomoravské říše; leč ani
p; tomto znamenitém vítězství nemohl Svatopluk odstraniti poplatnost své země říši německé. Vybudování ohromného panství
Svatoplukova zvýšilo jen staré nepřátelstvf německé říje} která se
v posledních letech Svatoplukova života pokusila i e vyvrátiti za
pomoci Maďarů} jejichž kočovné hordy se r. 892 objevuji po prvé
v nížinách Uher. Dokud Svatopluk žil, byly tyto německoma
ďarské útoky vítězně
odraženy. Alepojeho
\
smrti (r. 894) došlo
k osudnému rozvratu.
Byla to pevná ruka
Svatoplukova, která
udržovala rozsáhlou
státní jednotu Velkomoravské říše, leč tato
jednota nezapustila
ještě dosti pevně kořeny v myslích jejího
obyvatelstva. Hned
po smrti Svatoplukově odtrhli se od
Velkomoravské říše
kmenové češtíasrbští
Řífe Velkomoravská v dobé Svatoplukové.
a takto oslabená říše,
jíž vládl Mojmír II.,
byla nucena se vzdáti i Panonie a odrážeti útoky německé. Nezů
stalo však jen při tom. Také Maďaři podnikali opětovné nájezdy
na území slovenské a moravské, jimž přes svůj hrdinný odpor
mocná někdy říše podlehla. Někdy r. 905 nebo 906 byla .Velkomoravská říše Z kořene vyvrácena. Nebylo to jen dílo maďarské, nýbrž
společné dílo maďarskonětnecké!
Takřka na prahu našeho národního života se již spojuji tito odvěcí mpřátelé všebo Slovanstva} aby zločinně zničili setbu, která tak
slibně počínala vzcházeti. Roztrhli bratrskou jednotu československou,
na niž byla vybudována Velkomonivská říše. Nezapomněli jsme
25

ZÁPAS MEZI PREMYSLOVCI A SLAV:t\1KOVCI

arci nikdy, že Cechové a Slováci jsou jen dvě větve téhož národního stromu a mnohými důkazy jsme po staletí toto vědomi
bratrské k,~ve a,~~~e proje;ov~li a obnovovali. Leč jak jinak byl
by se vyvIJ~l nas ZlVOt v teto ceskoslovenské státní jednotě, která
byla po tolika věcích opět vzkříšena teprve 28. října 19181 Usazením Maďarů v uherských nížinách byli jsme odtrženi též navždy
od Slovanů jižních, zase na velkou škodu naši i Slovanstva. Němci
a M~ďaři to bylj, kteří zničili nejen československou jednotu, nýb~ž 1Jfovanskoustře~~i Evropu) kteří ovládli širé kraje po staletí jen
a Jen slovanské. JeJ1ch postup vtéto době vytvořil z našeho národa
nejzápadnější slovanskou vjspu, obklopenou na třech stranách nepřá
telským živlem, jenž od staletí usiluje o naši zkázu. Naše dějiny
~ naše dneš?Í postavení jsou ovšem skvělým důkazem toho, že
Jsme se hrdInně a čestně ubránili nepřátelské přeslle. Stalo se však
tak jen proto, že jsme si záhy uvědomili nebezpečí, v němž jsme
se octli, a že jsme naplnili svůj národní život vroucim duchem vlasteneckjm, jenž na obranu a rozkvět naší národnosti, našeho jazyka
a našich mravních statků neváhal vynaložiti oběti největší a nej-

ZÁPAS MEZI P.filiMYSLOVCI A SLAVl\:ÍKOVCI

zle. Zato první zakladatel západoslovanské st,átní je~n~~y, Samo,
zapadl v národní pověsti zcela v zapomenutl. KronIkar. Kosmas
vypráví, jak český lid, přiveden praotcem. Cechen: do kraje kol:tr;
Řípu, prožíval nejprve zlatý věk rovn~st!,. ~dy vse byl? spole~n:
všem. K líčení tohoto zlatého věku pnpoJuJe pak )?ovest o .vla~~
moudrého a věhlasného Kroka a o jeho třech dcerach: o ne)starsl

těžší.

Státotvorná sila československých Slovanů nevzala pádem Velkomoravské říše za své, naopak byla jím spíše posílena. Její těžiště se
však nyní přeneslo z prostředí moravsko-slovenského do Cech, kde
záhy nato dospělo k zdárnému výsledku sjednocovací úsi1i, delší
dobu již trvající, jež vycházelo zejména od kmene Cechů. S čes
kjm státem pak byl vytvořen i leskj národ.

Povoláni Přemysla od pluhu k vládě.
(Obrázek hořejJf. Malba v kapli Znojemské Zpočátku XII.stoletl J.
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VZNIK ČESKÉHO STATU A NARODA

o mohutném dojmu, jakým působila osobnost velkomoravského knížete Svatopluka, svědčí stará národní pověst. Lid nevěřil
že znamenitý jeho kníže zemřel, a byl naplněn důvěřivým pře~
svědčením, že král Ječmínek (tak pozměnilEd později jméno Svatoplukovo) jest jen skryt, aby se opět objevil, až se národu povede
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Kazi) která měla dar věštecký a dobře znala léčivou moc byli~;
o Tetce která učila lid jak má uctívati své pohanské bohy; o nejmladda dary ducha n~jvíce vynikající Libuši~ která se svta1a dě~ič
kou otcovy m::md.rosti a byla pro,to ?O smrt! ~ro,k?ve ?ov~lana
lidem, aby zaujala Jeho soudcovske mIsto. Pohanem, )ehoz, se )1 d~
stalo, když rozhodovala jakýsi nesnadný spor, pohnulo pry LlbuSl,
že si zvolila za manžela stadického Přem)1S laJ aby se stal také knížetem
českého lidu.
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y Jeli volba byla sch::á~ena. ~lavné poselstvo, vedené Libušiným
belousem, nalezlo oraJ1clho Premysla nedaleko Stadic a' oznámilo
mu, že byl zvolen knížetem. Přemysl volbu přijal. Zarazil otku do
země,znižp,rý hned vyrost~ytřihaluzes l.ist!a plody,a pohostil posly
chlebem a syrem, rozprostrev pod tuto Jeanoduchou selskou krmi
svou lýčenou kabelu. Poté, oděn knížecím rouchem, vydal se na
c:~tu s p'osels.tvem k Libuoši, vzav s, s.e??u lý~ené své střevíce, aby
pnpomlnaly Jeho potomkum prosty JeJIch puvod. Po sňatku svém
s Přemyslem, jak pokračuje pověst, založila kněžna Libuše, nadaná
d:-r chem prorockým, hrad na výšině nedaleko soutoku potoka Brusnl~e : Vlta,:y'yA te~to ~l~ayd b~l p~i.menován Prahou, podle toho
p:y,.ze na miste tom Jakysl clo vek pntesával práh k domu, a Libuše
v~stlla m,? slavnou ~~d,~ucnost: ,:Aj, město vidím veliké, jehož
slava hvezd sye dotyka}y Po smrtl pak Přemyslově vládla z jeho
rodu postup ne tato.l~mzat~: Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, K?'::eJ'om;sl, !"ekl~n a I-fostmt. Tol1k.; podstatě vypravuje pověst o pOčát
clch ceskeho naroda a panuJlclho rodu přemyslovského.
, Ve :k~tečnosti však o těchto počátcích víme z pramenů hodnr ch duv~ry mno~e:n méně, ,ač není pochyby, že se v našich pove~t~ch prece sl~ryv: le~kter~ zrnkc~ p~avdy. Jisto jest, že byl to
prave k'n.en C~chu} v nemz se zahy proJevIla státotvorná síla, snaha vybudovatl spojením roztříštěných kmenů větší státní celek, a jenž
po~v svou moc p~čaly.p~iv!dě~i kmeny okolní, zbavuje je jejich
km~~t, ~ebo ~spon pnv~d~Je !: pod svou pod?anost. Toto sjednocovam dal~ se ]~dnak ~mtrm} pratelskou dohodou) Jednak však, a snad
dokonce castep, vjbo;em. Tak v pověsti o sňatku Libušině se stadickým Přemyslem tají se nejspíše paměť na spojení kmene Cechů
~ k~enem Lemuzů, k němuž asi došlo opravdu příbuzenskýmspo
Jemm obo;r knížecích rodů; ostatně vzpomínka na zakladatele pře
n:yslo':,sJ~eho rodu obnovovala se živě až do počátku XIII. stol.
vzdy pn staroslovanském obřadu nastolování nového knížete čes
kého, lidu, P~~ němž lýče~é lst!eví<:e a kab~la Přemysla-Oráče při
pO~ln~ly .r:0cayq pa.J?-0vmcl~e ro?llly. SteJněi pověst o bojovném
kmzetl Lucanu VlaStlslavoVI a o Jeho válce s knížetem Neklanem
v níž dík udatnosti Tyrově zvítězil kmen Cechů, skrývá zajisté
ohlas skutečné události, to jest podmaněni kmene Lučanů Cechy.
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A potvrzení toho, co napovídá pověst, nalézáme v době o něco pozdější, z níž máme už více dějepisných zpráv. Nebyly ovšem původ
ním střediskem kmene českého Praha (hrad pražský) a Vyšehrad,
jak by se snad zdálo z našich pověstí, nýbrž hradiště, ležící uprostřed sídel Cechů na severovýchod od dnešní Prahy, především
Levj Hradec a Budeč. Hrad pražsk;.ý, vybudovaný na holé, vyprahlé
skále (odtud jeho jméno, podle místa neporostlého, suchého a vypraženého), jenž se od X. století stává hlavním místem (městem až
od XIII. stol.) českého státu,
byl založen teprve až ke konci
IX. stoletf nejspíše od synů čes
kého knížete Bořivoje Spytihněvaa Vratislava; jeho zřízení
bylo nepochybně důsledkem
toho, že se od r. 895 vznikající
český stát vydal zcela pod vliv
světa západoevropského.
Největší překážku sjednocení českých kmenů kladl odpor
kmenových knížat, jimž jednota
přinášela ztrátu !Loci a panství
a snižovala i e ze svrchovaných
vládců mezi rodovou šlechtu.
Budeč.
Opětovný jejich boj s říší východofranckou, německou,
poučoval je arci o prospěchu svornosti a také on jistě posíloval
sjednocovací úsilí kmene Cechů. Některá však knížata bránila se
ze všech sil této jednotě a hledala neprozřetelně oporu dokonce
u úhlavního nepřítele, v říši německé. Tak na počátku r. 845 dostavilo se čtrnácte kmenových knížat z jižních Cech se svými
družinami do Rezna ke králi Ludvíkovi Němci a přijalo tu křest
spolu se slibem ochrany, nejspíše proti kmenu Cechů. Na štěstí
nerozvážný tento krok neměl vážnějších následků, ukazoval však,
že vedle sjednocení důležitou podmínkou dalšiho úspěšného života českých Slovanů jest přijeti vyšší vzdělanostikřeslanské. K tomu
i v Cechách položila pevné základy slovanská bohoslužba, šířící se
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sem z říše Velkomoravské, ač také tu, stejně jako na Moravě a na
Slovensku, pokoušeli se o pokřestění slovanského lidu' též ně
mečtí kněží, takřka však bez výsledku.
By~a to však ta~é říše Velkomoravská} která na čas přerušila ,rjed~
nocovact snahy rodu pretnyslovského a kmene Cechů. Za knížete Svatopluka byly Cechy připojeny k rozsáhlé jeho říši a po smrti Bořivojově (asi r. 888) byli Přemyslovci a s nimi i ještě jiná kmenová
knížata zbaveni vůbec vlády, jíž se pevnou rukou ujal sám Svatopluk. Kdyby bývala potrvala říše Velkomoravská ve svém rozsahu a síle, kterou jí dobyl Svatopluk, byla by se nejen asi zdárně
i nadále vyvíjela československá státní a národní jednota, nýbrž
i postavení země české v našich dějinách by se beze vší pochyby
značně odlišovalo od vůdčího postaveni, jež měla a m.á ve skutečnosti. Delším trváním státní jednoty velkomoravské byla by se
ovšem prohloubila a utužila také jednota národní; sotva však by
tato měla povahu a jméno jednoty tak vysloveně české, jak k tomu
došlo skutečným dějinným vývojem, a i společná řeč její byla by
asi poněkud odchylná od spisovného jazyka českého.
Leč neupevněná státní jednota říše Velkomoravské, v níž se
pro krátkost času nemohlo vytvořiti silné vědomí jednoty národní,
počala bráti za své hned po smrti knížete Svatopluka (t 894).
Popud k tomuto rozkladu vyšel z Cech. Zde kmenová knízata s Pfemyslovci v čele} využívajíce počátečních nesnází Svatoplukova nástupce knížete Mojmíra II., ujala se opět odňaté jim vlády, vytrhla
se ze svazku Velkomoravské říše a poddala se r. 895 slibem poslušnosti
německému císaři Arnulfovi. Kníže Mojmír II., zaměstnán vysilujícím bojem s Němci a Maďary, neměl času a sil podrobiti zase
Cechy svému panství, jež zanedlouho podlehlo jako oběť maďarsko
německých útoků. Po pádu Velkomoravské říše mohly se jedině
Cechy státi stfediskem sjednocovacího úsilí československých Slovanů, jež
také po některých nesnázích bylo za X. století korunováno plným

řiti své panství, r~zkládající s~ půvo~ně vJ?ozdější~,I~ouři~~ku,

úspěchem.

Nebyl to však ani v této době jen kmen Cechů} od něhož vycházely snahy sjednotiti především kmeny usazené v Cechách.
Jeho soupeřem v tomto počínání stal se kmen Zličanu, ovládaný
knížecím rodem Slavníkovců} jemuž se podařilo za X. století rozšÍ-

na celé východní Cechy. MOCnl Slavnlkovcl podrobil! Sl take )1hočeský kmen Dúdlebů, takže jejich říše sahala posléze od horní
Vltavy přes střední Labe až do Kladska a na východě dotýkala se
hranice českomoravské. Středem tohoto rozsáhlého panství byl
hrad Libice, ležící v rovině na soutoku Labe a Cidliny. Nejdůleži
tějšími jeho pohraničními hrady byly na jihu proti Němcům
Chýnov, Netolice a Doudleby a proti území přemyslovskému hradiště na hoře Oseku, zdvíhající se nad řekou Mží; směrem k Moravě vypínal se slavníkovský hrad Litomyšl, proti Polsku pak
Kladsko.
Tato mohutná říše vznikla týmž postupem jako říše Velkomoravská či panství Přemyslovců. Neodvislí původně kmenové
byli podrobeni a zbaveni samostatnosti; moc jejich náčelníků byla
odstraněna a jejich území přivtěleno k území vítězovu. Slavníkovský stát byl po nějaký čas rozsáhlejší než panství přemyslovské
v Cechách, jemuž zabraňoval sjednotiti celou zemi a na počátku
X. století odňal mu dokonce část území. Nemalou posilou Slavníkovců byly také i ejich úzké příbuzenské styky s vládnoucím rodem
německým, kteréžto styky měly za následek, že říše slavníkovská
následovala po nejedné stránce německých vzorů.
Přes to však vytvořením říše Slavníkovců, která nabyla největšího vnějšího lesku za otce sv. Vojtěcha knízete Slavník.a ct 98 I),
sjednocování kmenů v Cechách usídlených učinilo znamenitý krok
kupředu. V druhé polovici X. století zjednodušily se poměry tak,
že na místo někdejší kmenové roztříštěnosti nastoupily dvě jednoty}
jednak jednota panstvf pfemyslovského, jednak pak jednota panstvi
Slavníkovského. Přirozená povaha země české a rozpínavost obou
vládnoucích rodů nepřipouštěly však, aby se tento stav udržel
trvale. Proto ke konci X. století došlo mezi oběma rody k rozhodnétnu boji, jehož znamenitým výsledkem bylo sjednoceni celé
země pod panstvím Přemyslovců. Přemyslovcům, kteří byli nositeli
houževnaté výbojnosti kmene českého, nálezí neskonalá zásluha} Ze
dovedli staletj vnitřnf ZáPas o státní a národní sjednocení českjch kmenů
k zdárnému konci.
Dobudování české státni a národní jednoty pod vedením Pře-
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myslovců bylo tím nesnadnější, že bylo nutno zároveň 'upraviti

povaha se do~ou promě~ila V~ prospě~h český; Kníž~ Václav
zjednal si státnlckou pro,zl!avo~t1 n~oce~:telvn~u zasluhu',ze ':,kazal,
správnou cestu svým na;tupcum, Ja~ ~aste,cnym pod~oben:m ~em~ck~
říši unikne českj stát a narod podrobem úplnemu, k nemuz vyboJne
němectví směřovalo. Malý český stát, mající ve svých zádech rozpínavý stát Slavníkovs~ý, nemohl se p,?uštěti v ~rdins~Ýv,~ice,
ale zcela beznadějný bOJ s ohromnou prevaholj. nemecke nse a

poměr vznikajícího českého státu k sousední říli německé, která svým
rozsahem a neutuchajícím dobyvačným úsWm byla nepřítelem
velmi nebezpečným. Ozemípřemyslovské rozlířilo se za vlády kniZete Bořivoje, prvního

panovníka českého kmene, jehož jméno jest
ověřeno spolehlivými dějepisnými prameny,
směrem severním osídlakmenePlovanů. K tomuto rozšiřeni došlo smírnou cestou, sňat
kem Bořivojovým s Ludmilou) dcerou knížete Pšovanů Slavibora.Dědictví Bořivojovo
. po krátkém přerušení vládou velkomoravského Svatopluka přešlo pak postupně na
knížete Spytihněva a Vratislava, bylo však
ohroženo za poručnické vlády Vratislavovy
manželky Drahomlry, pocházející ze slovanského kmene polabských Stodoranů, výbojným postupem Zličanů, podporovaných bavorským vévodou Arnulfem. Statečnému
knížeti Václavovi (924-929) podařilo se, jak
se zdá, zastaviti bojem se zlickým knížetem
Radisla vem útočnost Zličan ů a přiměti j e, aby
uznali nad sebou svrchovanost rodu přemys
lovského,ač jinak podrželi samostatnost. Zato
všakse nemohl kníže Václav ubrániti přesile
německého knížete Jindřicha 1., jenž vpadl
na jaře r. 929 do Cech a donutil knížete Václava, aby přiia1 poddanskj poměr k říli německéj
který byl spojen také s odváděním ročního
S/Jo Václall.
poplatku. Tento závazek byl v podstatě jen
obnovením někdejší poplatnosti českých
kmenů říši francké, která si od dob Karla Velikého nepřestala
činiti nároků na naše země; tato stará poplatnost časem upadala
ovšem v zapomenutI. Od r. 929 se však stává poddanský poměr
českého státu k německé řiši trvalým a svazek ten potrval v zásadě až do zániku starého německého císařství r. 1806, ale jeho

II Il~jllll

Illlll~l.

BOLESLAV I.
BOLESLAV lL

SLAVNÍKOVCI
Český

stát v X. století za Boleslava I. a II.
(Nakreslil Dr. A. Blaschka.)

musil s ní žiti v dobrém i později, byť se časem jeho moc značn~
byla rozšířila. Hned po tomto podrobení Jindřichovi!. počal velmI
pravděpodobně raziti kníže y~cl~v p:v~í čes~ou ;ninci: čím~ b!la
velmi výrazně zdůrazněna Vnltrnl nezavlSlost ceskehostatu. V relym
přilnutím k víře křesťanské dal konečně kníže Václav svému lidu
příklad že záruka i eho zdárné budoucnosti spočívá také v rychlém
a hlub;kém osvojeni vyšši osvět] kfesťanské. Z vážných tudíž pří.čin
získal si kníže Václav místo národního světce, jehož památka Jest
. nerozlučně spojena s našimi tisíciletými dějinami.
v
Leč i znamenitý nástupce knížete Václava Boleslav I: J puvodne
údělný kníže v území někdy Pšovanů, jenž se zmocnll boleslavo

Obrázkové dějiny našeho osvobození 3.
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skou bratrovraždou (28. září 929) českého trůnu, dobyl si o český
stát nepomíjejících zásluh. Za jeho vlády po prvé překročilo panstvt
přemyslovské přirozené hranice země české. K otcovskému dědictví při
pojil Boleslav I. rozsáhlé Krakovsko (s horním Slezskem), obývané
kmeny polskými, a šťastným bojem s Maďary také Moravu) nepochybně se záPadním Slovenskem. Zahájil také přátelské styky čes
kého státu s Polskem, jehož kníže Měšek vlivem české své choti,
Boleslavovy dcery Dúbravky, přijal křest, a učinil prozíravě pří
pravy k založení pražského biskupství, aby se český stát vytrhl
z dosavadní závislosti na německém biskupství řezenském. Syn
a nástupce Boleslava I. Boleslav 11. dovršil pak zdárně dilo svého
vynikajícího otce. Uskutečnil založení pražského biskupství a rozšířil
své panství ještě dále na východ až k řece Bugu a Styru} ač o něco
později části tohoto území, od Cech tak vzdáleného, pozbyl v boji
s ruským knížetem Vladimírem Velikým; na čas ovládl i sousední Míšeň.
S jménem Boleslava II. jest však především spojeno dovrš(JJí
jednoty české vyvrácením panství slavníkovského. Slavníkovci žili sice,
jak se podobá, od dob knížete Václava v přátelství s rodem pře
myslovským, uznávajíce jeho svrchovanost nad sebou, a vstoupili
s ním dokonce i ve svazky příbuzenské; Přemyslovnou byla asi
Střezislava, manželka knížete Slavníka a matka sv. Vojtěcha} jehož
jmenování biskupem pražským mělo ještě více utužiti obapolné
přátelské styky. Leč po smrti Slavnikově a Střezislavině dobrý
tento poměr se zakalil. Biskup Vojtěch znepřátelil svou přísnosti
sobě i svému rodu šlechtu dvora Boleslava II., zejména pak
Vršovice, a ztratil se svými bratřími i přízeň samého knížete
pražského: To se stalo Slavníkovcům osudným. Po předchozích
projevech nepřátelství přitrhlo 27. září 995 české vojsko s Boleslavem II. v čele k Libici a příštiho dne ji po prudkém boji
dobylo.
Všichni přítomní Slavníkovci byli vyvražděni a s nimi i jejich
čeleď do posledního muže; v strašlivém krveprolití nebylo ušetřeno ani žen ani dětí. Ze zbylých Slavníkovců biskup Vojtěch
zahynul r. 997 mučednickou smrtí me~d pohanskými Prusy a nejstarší jeho bratr Soběbor, který nalezl útočiště na dvoře Dúbrav-

národním celku. Staletá kmenová roztříštěnost vzala zcela za své.
Bylo to skvělé vítězství státotvorné síf)' českého kmene} jež překonala
kmenovou rozdro benost a vybudovala pevnou státní a národní j ednotu, český stát a český národ. Ceskj národ bJ'l vytvořen teprve českjm
státem} nositelem české národní myJ/enky; na ní spočívá národní jednota}
která se nezakládá jen na společenství krve a jazyka, nýbrž i na
společenství dějinného vývoje a osudů. S pocitem hrdosti smíme
zdůrazňovati, že naše státní a národní jednota byla vytvořena bez
cizí pomoci a naopak proti záměrům německého sousedství. A tato
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čína

syna, polského knížete Boleslava Chrabrého, byl roku 1004
zabit na mostě hradu pražského v boji mezi vojskem českým
a polským.
Pád Libice byl pádem celého panství slavníkovského, jehož
rozsáhlé území bylo přivtěleno k českému knížetství přemyslov
skému. Tím bylo dokončeno dlouhé úsilí kmene Cechů o sjednoceni všeho slovanského obyvatelstva Cech ve vyšším státním a

Dobyti Libice.
(Z díla "Rosa Bohemica" M. Boleluckého.)
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jednota potrvala bez přerušení od založení až na naše časy, ať prožívala chvíle slávy a mohutného vzrůstu nebo ponížení a žalostného úpadku.
ÚZEMNÍ VÝVOJ ČESKÉHO STÁTU
AŽ K NEJVĚTŠíMU ROZMACHU ZA KARLA IV.

Pádem Libiée bylo tedy dovršeno založení českéstátnía národní
jednoty, rok 995 jest rokem státního sj ednocení celých Cech jakožto
mateřské země českého státu. Bylo potřebívšak ještě dalších dvou století, než se česká státní jednota dokonale upevnila a prohloubila
jak uvnitř tak i vně. Dvoje nebezpečí jl ohrožovalo. Nepřítel zahraniční, na prvním místě říše německá, těžce nesoucí vznik a vzrůst
slovanského státu ve svém bezprostředním sousedství, a nepřítel
vnitřní, jímž byly zejména časté spory a bojeotrůnmezičlenyrodu
přemyslovského. Proto v XI. a XII. století bylo v podstatě nejpřednější péčí českých vévodů udržeti českou státní jednotu a jen výjimkou povznášel se v této době český stát k významnější úloze
mezinárodní. Několikráté se dokonce zdálo, že pracné dilo prvních
Přemyslovců bude nesvorností a neprozíravostí jejich potomků
nebo útokem zahraničních protivníků zničeno a rozmetáno!
Tak hned po smrti knížete Boleslava II. (r. 999) došlo k neblahému obratu. Syn a nástupce Boleslava II., násilnický Boleslav III.}
nedovedl uhájiti skvělého dědictví, jež mu zanechal otec a děd.
Jehosoupeřemsestal mohutný panovník říše polské po otci z rodu
Piastovců a po matce z rodu PřemyslovcůBoleslav Chrabrý} jenž pojal
skvělý plán. Chtěl pod vládou svou a svého rodu sjednotiti českj apolsk:ý stát a vybudovati tak rozsáhlou, na německých císařích úplně
nezávislou říši západoslovanskou, která by se stala hrází německé
rozpínavosti a v niž by případně nalezli útulek i Slované polabští,
pohlcovaní již říší německou. Zmocnil se nejprve Krakovska, které
již po půl století bylo panstvím přemyslovským, a záhy z jara
r. 1003 opanoval s Cechami i středisko českého státu, hrad pražský.
Tím však, že odmítl se svým novým českým panstvím vstoupiti

Koruna svatováclavská.

v poddanský (lenní) poměr k německé říši, vzbudil její nepřátel
ství vůči sobě. Císař Jindřich II. ujal se vypuzených Přemyslovců,
bratří Jaromíra a Oldřicha, kteří s jeho vojenskou pomocí vypudili
Boleslava Chrabrého z Cech (r. 1004) a ujali se vlády. Tím byl
pohřben plán českopolské jednoty a Přemyslovci stali se opět pány
Cech jakožto léna německé říše.
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?~novené pan~::í p~emyslovs~é tvořily jen Cechy, které se od

dnesmho rozsahu hslly Hm, že k nlm nepatřilo Chebsko, zato však
na severu a~ ~everovýchodě tvořily jeho bezprostřední součást
K,lad~l~o a Zltavsko,. na jihu pak Vitorazsko; nejen Krakovsko,
ny.brz 1 Mor~v~ zůstaly v moci polské. Teprve synovi knížete 01~t1c~a kněž~cl Břetislavo~i} jenž pro svou statečnost byl přezván
ceskym Achlllem, podařilo se opět dobjti na Polácích Moravy (před
rokem r029)a vrátiti ji trvale čes
kému státu; rozsah této Moravy
byl však menší než v době říše
Velkomoravské, kdy zaujímala
i území mezi řekami Dyjí a Dunajem, takže se její hranice v zásadě shodovaly již s hranicemi
dnešními. Roku r030 se pokusil
Břetislav zmocniti se také Slovenska) jehož předtím proti Polákům
byl dobyl Štěpán uherský, ale
svého cíle, ač mu válečné štěstí
přálo bohužel - nedosáhl.
Hned na počátku své samostatné
vlády využil pak Břetislav (r034
až r ° 5 5) rozháranosti, která zavládla po smrti Boleslava ChrabNejstarší český kronikál'
rého
v říši polské a připojil k čes
děkan Kosmas (I045-II25)·
kému státu také Slezsko (zmocnil
se na ~vé vítězné výpravě až Hnězdna, aby zíslyll zejména tělo
sv. VOjtěc.ha, z,de pvohřbené); později však postoupil Slezsko s hradem V ratlslaVl opet Polsku, když uznalo svrchovanost českého
státu nad Slezskem a zavázalo se k ročnímu poplatku 5°° hřivem
stříbra a 30 hřiven zlata.
Nového, ač nevelkého rozšíření se dostalo českému státu za vlády Břetislavova syna Vratislava ll. (r061-1092) jako odměny za
obětovnou vojenskou pomoc Vratislavovu císaři Jindřichu IV.
~ te~o ~oji ~r?ti Sa~~\::u.~ stolici 1?ap~žské. Za těchto borů, r. 108 3,
cestl bOJovmcl, kten 1 pndy vynlkal! statečností, první zlezli hrad-
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by Říma. O dva roky později byl vévoda Vratislav císařem vyznamenán hodností královskou} která však pominula jeho smrtí; byla
mu sice též udělena země míšeňská, přiléhající k horám Krušnohorským, ve skutečnosti však získal král Vratislav jen kraj budyšínskj a Zhořeleckj severně od Cech, základ to pozdější Horni Lužice, osazený srbským kmenem Milčanů. Ale ani příslušenství
tohoto kraje k českému státu nepotrvalo tentokráte dlouho. P?~
těšitelné bylo aspoň to, že se v této době přestává z Cech platitI
německé říši poplatek, jenž byl odváděn po několik století. Jinak
ovšem lenní svazek českého státu s německou říší potrval a uklá-

KníŽe Břetislav J., kníže Spytihněv II. (10 5 !-Joh) a král Vratislav II.
(Kronika Kuthmova Z r. J!J9·)

dal českým vévodům zejména povinnost přispívati vojenskou pomocí císařům a účastniti ses ozbrojeným lidem korunovačních cest
císařů do Ríma a říšských soudů.
Němečtí panovníci poskytovali výhody a vyznamenání vévodům českého státu velmi neradi a činili tak jen z nezbytí, když
potřebovali jejich pomoci. Také papežové již v této době nebyli
českému státu a jeho přemyslovským vládcům příliš vlídně nakloněni, nebot jejich oblíbencem bylo Polsko a Uhry. Proto císařové vítali nesváry mezi členy rodu přemyslovského, poněvadž
jimi klesala sila českého státu a oslaboval se jeho odpor proti ně
meckému zasahování do vnitřních poměrů českých. Takovéto neblahé poměry nastaly po smrti Vratislava II. a potrvaly po několik
desítHetí až do nastoupení vynikajícího Soběslava 1. (II 2 5- 1 140 ).
Teprve slavným vítězstvím nad císařem Lotharem pod hradem
Chlumcem u Teplic (r. I I 26), kde české vojsko po prvé bojovalo
39
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pod korouhví sv. Vojtěcha, upevněnou na kopí sv. Václava, obnovil
Soběslav vnitřní samostatnost českého státu. Prozíravý tento kníže
zabezpečoval také opevňováním pohraničních hradů i sídelního
hradu pražského český stát před nepřátelskými vpády a připojil
kraj budyšínský znovu k Cechám.

vání českého státu mohlo míti, kdyby bývala nezvítězila myšlenka
jednoty! Bohudík bylo nebezpečí rozbití českého státu záhy zažehnáno, takže jen název "markrabství" moravské a knížecí hodnost
pražského biskupa zůstaly upomínkou na nepřátelský plán císaře
Fridricha ..
Tím se také skončilo dvousetleté období, kdy český stát, skládající se z Cech a Moravy (patřilo k ní také Opavsko), kterážto
pravidelně byla spravována pod svrchovaností pražského vévody
údělnými knížaty z rodu přemyslovského, zápasil v podstatě jen
za to, aby zachoval své bytí. Z těžkého tohoto zápasu vyšel celkem
neporušen; jen jeho panství v krajině vitorazské počalo se ve
druhé polovici XII. století drobiti a chýliti se k Rakousům. V posledních letech XII. století dostavil se pak trvalý obrat k lepšímu.
Ceský stát, zesí1iv uvnitř, počíná mohutně růsti i na venek a zaujímati důležité místo mezinárodní.
Pevné základy k tomu poskytla vláda krále Přemysla 1. (II97
až I23o)a Václava 1. (1230-1253). Přemysl získal hned v prvních
letech své vlády trvale českým panovníkům hodnost královskou} která
byla potvrzena jak císařem tak i papežem. Od této doby jsou
Cechy královstvím a tento název se pak přenesl na celý český stát.
Znamenitého úspěchu dosáhl též král Přemysl I. novou úpravou
poměru českého státu k říši německé. Stalo se tak r. 1212 t. zv.
bulou sicilskou. Jí zaručovali němečtí císařové územní neporušitelnost českého království a jeho právo získávati nové kraje. Také
starší povinnosti českých panovníků vůči císařům byly zmenšeny.
Nejcennější ze všeho byla záruka, že český stát má požívati ve svém
vnitřním Životě úplné samostatnosti a že může rozšiřovati svůj rozsah.
Trvalosti těmto úspěchům dodávalo, že současně sílil český stát
hospodářsky a že zavedením nástupnického práva prvorozenstvi
(primogenitura, t. j. že po zemřelém králi nastupuje nejstarší jeho
syn) byly odstraněny sváry mezi Přemyslovci.
V první polovici XIII. století bylo území českého státu rozšířeno jen nevalně; král Přemysl I. získal trvale Cechám jednak kraj
donínský při výtoku Labe z Cech, kde později založen hrad Konigstein, jednak pak několik roztroušených statků v Bavorsk?- .a
Mišni. Král Václav I. dokonce zmenšil český stát o Horní LUŽiCi.

Čeltl panovnici Z 2. polovice XII. sto/etl (KrOllŽka Kuthenova).
VladISlav I.} Soběslav I., Vladislav ll., Bedřich, Soběslav ll., Konrád Ola, Václav 11.,
Břetislav III.

Nástupce Soběslavův Vladislav 11. (1140-1172) dosáhl sice
koruny královské r. II58, leč po jeho odstoupení znovu zavládly
v Cechách vinou svářících se Přemyslovců velké zmatky, které
vyplnily poslední tři desítiletí XII. století. Tyto zmatky uvrhly
český stát na pokraj zkázy. Německý císař Fridrich pokusil se užiti
vítané příležitosti, aby oslabil či spíše zničil německým živlem
nenáviděnou českou státní jednotu. Jeho plánem bylo rozděliti
český stát ve čtyři samostatná knížectvÍ. R. I I 82 odtrhl od Cech
Moravu jakožto nezávislé markrabství; r. I I 87 prohlásil pak nezávislost biskupa pražského s jeho statky na pražském vévodovi a podobné samostatné postavení měl míti i biskup olomoucký. Lze
si domysliti, jaké smutné následky pro náš národ toto rozkousko-
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Zato však v druhé polovici XIII. století došlo k ohromnému
územnímu rozmachu českého státu za krále Přemysla II. (12. 53 až
12.78)a Václava II. (12.83-13°5) a to jednak směrem jižním, jednak
směrem východním. Bohatý a statečný ("zlatý" a "železný" král)
Přemysl II. získal po vymření rodu babenberského v boji s uherským králem Belou
IV. (bitva uKressenbrunnu 12.60) všechny země rakouské
a připojil nadto pod
svou moc i některé
země jiné, takže panství Přemyslovců sahalo
v této době od Krkonoš
až skoro k moři Jaderskému. Patřily k němu
vedle českého království, rozšířeného
o Chebskoanejspíše
i o kraj rumburský
a frýdlandský, obojí
Rakousy, Štyrsko,
Korutany, Krajina a
území Pordenone v
severní Italii. Vedle
toho vstoupil Pře
Panství Přem)'Sla J J. (Kreslil Dr. A. Bloschka.)
mysl II. v přátelský
sty k s některými knižaty slezskými, čímž připravil půdu k pozdějšímu připojení Slezska k českému státu; několikráte pak stanul, bojuje s králem
uherským, i na území Slovenska a na čas obsadil Bratislavu. I do
východních Prus směřovala jeho dvě tažení a zbyla na ně paměť
v českém lvu znaku města Královce (Konigsberg, při ústí Pregoly
do Baltického moře), tehdy založeného.
Rozsáhlá říše Přemysla II. nebyla ovšem národnostně jednotnou. Ani vlastní český stát nebyl v této době obýván již jen lidem

slovanským, jako tomu bylo až do druhé polovice XII. století,
nýbrž přistěhováním se v něm vytvořila dosti početná a hospodářsky silná menšina německá. Země rakouské byly pak osídleny
z největší části živlem německým vůbec a jen na jihu bydlilo něco
Jihoslovanů. Vším tím byla původní národně česká povaha pře
myslovského panství zatlačována do pozadí a do popředí vystupoval jeho ráz česko-německj) třebaže i nyní jeho jádro tvořil živel
český.

Pečeť krále Přemysla

II.

RHe Přemysla II.} která spojila státní jednotou velkou část území
střední Evropy a stala se tak předchůdkyní pozdější monarchie rakousko-uherské, narazila však na rozhodný odpor Rudolfa habsburského, od r. 12.73 německého krále, jenž ve svém nepřátelství byl
účinně podporován také papežem. Rudolf pocházel z hrabivého
rodu Habsburků; kteří ze svých původních statků porýnských rozšířili své panství na území Švýcarska a zde si založili rodinný hrad
Habsburg (hrad jestřabí). Jejich lakotná žádostivost po hmotné
moci užívala nevybíravě všech prostředků, aby došla svého dle.
Po prvésesetka!ynaše dějiny s fÍmtorodemr.I 2I2.Mezisvědkyvydání
zlaté buly sicilské králi Přemyslovi I. dsařem Fridrichem II. čte se
též podpis stejnojmenného děda krále Rudolfa. Nyníse pokusil jeho
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vnuk v lačné touze rozmnožiti území svého rodu zejména o země
rakouské o vyvrácení mohutného panství Přemysla II. N eblahýtento pokus, podporovaný též neprozřetelnou nespokojeností české
šlechty (jmenovitě jihočeského rodu Vítkovců) s králem Pře
myslem II., se podařiL R. 1278 v osudném boji s Rudolfem habsburským naMormJském poli padl hrdinný král Přemysl II. Jeho rozsáhlá říše vzala zasvé.
~~~~~---'T-------r:;/E;:]' Rakouských zemí u.._./.... '\
J'a1i se Habsburkové
.'
\
- vládli v nich od~
tud nepřetržitě až do
jíce již od této doby
.....',.
vhodné chvíle, kdy
\
~ lVOVo \
by"sejejichnenasytné
t
ruce mohly zmocniti
také zemí českých.
Pádem Přemysla II.
zmenšil se český stát
opět jen na Cechy a
Moravu; Cechy byly
dokonce zase zbaveny Chebska a na jihu
byl od nich odtržen
zbytek
Vitorazska (r.
Panství Václava ll. a Václava III.
1278),
jehož české
(Kreslil Dr. A. Blaschka.)
obyvatelstvo zachovalo si přes nepřízeň
osudu svou národnost i ve svazku s Dolními Rakousy a který
r. 1918 byl opět vrácen mateřské zemi.
Leč ani touto těžkou ranou výbojnost české státotvorné síly
nebyla otřesena, změnil se jen její směr. Bystrému králi Václavovi
II., jenž svůj politický ostrovtip mohl opírati o bohatství stříbr
ných dolů kutnohorských a připojil k Cechám vedle Chebska také
Perno a rozličné statky v Plissensku a Míšni, usnadnily přátelské
styky jeho otce s knižatyslezskými postup na vJÍchod) posílovaný 1OZ-

vratem V říši polské. Václav II. získal nejprve vládu nad Krakovskem a Sandoměřskem a nedlouho nato i ve Velkopolsku a v Pomořanech. R.' 13°° byl v Hnězdně korunován králem polsk.Jm.
Spojením českého a polského státu obnovoval se pokus Boleslava
Chrabrého o českopolské sjednocení. Bohužel však ani tentokráte neměla tato bratrská jednota dlouhého trvání. R. 1301, po vymření
královského rodu Arpádovců v Uhrách, přijal sice Václav II. ještě
nabízenou korunu sv. Stěpána pro svého stejnojmenného syna a
připojil tak k panství přemyslovskému také Uhry Ca s nimi i Slovensko), vzbudil však tím opět rozhodné nepřátelství Habsburků a
stolice papežské. Jako za Přemysla II., tak i nyní spojili se titiž
odpůrci českého státu a národa, aby vyvrátili jeho nové mohutné
státnické dílo, jednotu česko-polsko-uherskou.
Tentokráte nebyli však Přemyslovci přemožení na poli váleč
ném, na němž naopak král Václav II. získal znamenitého úspěchu,
nýbrž nepřízní osudu. R. 1305 zemřel předčasně král Václav II.
a o rok později byl v Olomouci tikladnězavražděn jeho syn Václav
III.; poslední mužskJÍ potomek rodu přemyslovského. Jeho smrti byl
zničen česko-polsko-uherský svazek a český stát byl zmenšen
v podstatě opět na rozsah, jaký zaujímal v první polovici XIII.
století, nebo po smrti Přemysla II. Smrtí Václava III. ztratil český
stát a národ domácí rod přemyslovský, jenž svou prozíravou houževnatostí překonal původní kmenovou roztříštěnost slovenskou
a založil českou státní a národní jednotu, silící přes všechny pře
kážky pod jeho vládou. Přes staleti, která nás dělí od těchto těžkých
počátků našeho sj ednocení, cítíme a víme, že základ naJeho státního
a národního života spočívá lJ době přemyslovské.
Bylo štěstí, že se v přemyslovské dědictví uvázal rod, který,
ač cizího původu, srostl s českou myšlenkou státotvornou a dovedl ji k největšimu rozmachu. Tímto rodem byli Lucembttrkovci, jejichž vláda potrvala od r. 1310 do r. 1436. Byli šťastnější ve
svém počínání nežli Přemyslovci, poněvadž nenalezli odporu ani
v říši německé, nabyvše sami koruny císařské, ani u papeže. Již
první český král z tohoto rodu, dobrodružný Jan (13 IC- 1 34 6),
nadšený přítel Francie a její osvěty, vstoupil ve šlépěje kráJe
Václava II. a znamenitě rozšířil rozsah českého státu. Získal Cheb-
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skoj navrátil pod české panství Horní LuŽid a připojil k němu vět
šinu Slezska) roztříštěného v četná knížectví; rozmnožil též počet
statků, které byly majetkem českého státu na území říše německé.
Součástí českého státu stala se také Janova rodná země Lucembursko} na pomezí francouzsko-německém, mnohem rozlehlejší
než Lucembursko dnešní. Dokonce se pak pokusil král Jan rozšířiti svou moc nad severoitalskými městy v Lombardii, leč jeho
panství zde nemělo dlouhého trváni.

Karlštejn.

Dílo Janovo dovršil a zaokrouh1i1 znamenitý jeho syn, král
Karel IV. (I346-I378). Za jeho vlády byla připojena k českému
státu Horní Falc} množství hradů, měst a statků v rozličných krajích německé říše (z nich vytvořena zahraniční léna českého státu),
Dolní Lužice a zbytek nezávislého dosud Slezska; vedle toho získal
Karel IV. rozsáhlé Braniborsko. Tento územní rozmach byl výsledkem nikoli krvavých válek, nýbrž pokojných smluv. Tehdy dosáhl
českj stát největšího svého rozsahu a byl také té doby největším státem
střední Evropy. Mateřskou jeho zemí byly Cech] a sídelním městem
Praha. Ostatek území tvořily tak zvané země přivtělené: Morava)
Slezsko (rozdělené na Horní a Dolní Slezsko) a Lužice (rovněž Horní
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a Dolní) a veliký počet zahraničních statk!l) lén, v říši německé;
rovněž Lucembursko tvořilo nerozlučnou jeho součást. Obvyklým
označením mohutného tohoto státu stává se od této doby název:
koruna království českého) nebo prostě: kort/na česká. Pro slavnostní obřad korunovace českých králů dal Karel IV. zhotoviti drahocennou
korunu, která podle jeho rozkazu měla jinak spočívati na lebce sv.
Václava, jehož Karel
byl obzvláštním cti/-B"
telem. Odtud zvala
se tato koruna svatováclavskou) kteréžto
i méno se pak přene
slo i na český stát.
Nebyl ovšem ani
tento český státobý'lán jen o byvatelstvem českým, ač živel český zaujímal v
něm rozhodující význam a postavení, a
měl po stránce národnostní do značné
míry smíšený ráz
česko(slovansko)-němec
kj. Vedle Cechůobývalo jej nejenslovan- Rozsah českého státu za Karla IV. (Kresli! Dr. A. Bla.rchka.)
skéo byvatelstvo srbské (v Lužici) a polské (ve Slezsku), ale též dosti značná menšina německá, která
v příštích dobách rostla zejména ve Slezsku a v Lužici. Přes to
však nositelem a udržovatelem jeho státní m]šlenk] bl národ českj.
Jakými pohnutými osudy prošel český stát za půltisíciletého
období, od svého založení až k největšímu svému rozmachu! Kolikráte bylo jeho bytí na vážkách, kolikráte byl sražen ze smčlého
svého vzletu! Kolik obětí na životech a na statcích, kolik důvtipu,
obětavosti a neohroženosti bylo vynaloženo než se upevnil, pře-
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konal nes četné překážky a zaujal důležité místo mezi ostatními
státy evropskými!
Vzrůst českého státu byl pak nerozlučně provázen rozvojem českého národa. Také jeho vývoj projevuje hluboké stopy
sousedství německé říše, která se mu stala prostředkyní vyšší
vzdělanosti západoevropské. Cím dále tím více ztrácel náš národ
původní slovanskou jednoduchost a prostotu svého zřízení a svých
-:potřeb a osvojoval si hlouběji a hlouběji osvětu světa západního,
jejíž zřídlem byly země románské. Zejména pak od začátku XIII.
století se dostavil pod tímto vlivem úplný převrat dosavadních
poměrů osvětových, společenských i hmotných. Otroctví zaniklo
a vznikl polosvobodný stav selský, nedokonalé hospodářství pří
:rodní ustoupilo hospodářství peněžnímu, zakládána byla hrazená
města jako nová střediska podnikání řemeslného a obchodního,
moc panovnická přestává býti neomezenou a nové myšlenky naplnily český národ.
N ezadržitelné pronikání západní osvěty bylo provázeno vpádem
německého živlu do Cech a Moravy, čímž se vytvořila dosti silná
německá menšina v naší vlasti. Ceský nirod nemínilse však vzdáti
:svého vůdčího místaa živým uvědoměním národním, i ež v čase nebezpečí
nabývalo obzvláštní vroucnosti, zachránil si svou národní svéráznost, byť míšením přijal do sebe něco německé krve. V době Karla
IV. vyspěl již úplně a osvojil si vše, co mu mohla poskytnouti
západní vzdělanost. Přestala doba, kdy se pilně učil, a nadešel čas,
kdy počal projevovati svou tvůrči schopnost také na poli života
duchovního, uplatniv ji před tím znamenitě v založení a udržení
.svého státu.

Mohutnost a síla státu nezakládá se zajisté v přední
velikosti, nýbrž spočívá především v jeho vnitřní
soudržnosti; jejími hlavními oporami jsou jednak jednotná vůle
obyvatelstva, jednak jednotná vláda a správa. Po obojí této stránce
měl český stát v dru'.~
~
hé polovici XIV. stoc.;;·:c;,:,;;.,?';;i:;~~.:.;C'",·;;::::.:',":,?,,:
letí,jakhned uvidíme,
nemalé nedostatky; k
nim pak přistupovaly
i jiné pováž1ivé okolnosti, které nebyly ku
prospěchu myšlence
nedílnosti české koruny. Výsledek toho
všeho byl, že se od poslední čtvrti XIV. stolett
úplně zastavil územní
vzrůst českého státu a ča
sem docházelo dokonce k
jeho postupnému zmenšování. Vrchol vnějšího
rozmachu byl překro
čen a nastá val ponenáhlý úpadek, jenž měl
několikeré příčiny a
potrval dlouhou dobu. Teprve připojení
Slovenska a PodkarpatskéR usi k českému
Karel IV., Olec ll/asli.
státu po velikém pře
vratu 28. řijna 1918
přineslo v tomto ohledu pronikavý, příznivý a jistě trvalý obrat.
C~skému s.tátu v druhé polovici XIV. století byla na škodu
pz, ne;ednotnost jeh? spr~~y. Stinné s;ránky toho se objevily hned za
:rhdy Karlova nejstarslho syna krale Václava IV. (1378 - 1419),
Jenž nebyl s to, aby udržel na uzdě sobecké choutky svých pří-
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úkoly, které zanechal svým dědicům Karel IV., nazývaný dů
vodně z mnoha vážných příčin "Otcem vlasti", nebyly právě
lehké. Snáze bylo Karlovi rozšířiti tak znamenitě rozsah českého
státu, než jeho nástupcům udržeti rozsáhlé jeho území neporušeno

neztenčeno.
řadě na jeho

a

"v

Obrázkové dějiny naší samostatnosti 4.
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buzných, vládnoucích pod jeho svrchovaností v některý~h částech
české koruny. Král Václav sám panoval bezprostředně Jen v Cechách , v části obou Lužic a v několika knížectvích slezských;.
ostatek českého státu byl spravován jinýnli knížaty, připoutanýml
ovšem k celku svazkem lenním. Moravu spravoval bratr Karla IV.
Jan Jindřich a jeho potomstvo, kdežto druhému Karlovu bravtrov~
Václavovi připadla správa vzdáleného Lucemburska. Podobne bylI
Karlem 'IV. poděleni i bratři krále Václava. Starší, pletichářský
Zikmund, jenž od r. 1382 byl králem uherským, obdržel největší
část Braniborska, jehož zbytku se
s východní částí obou Lužic dostalo
mladšímu Janovi t. zv. Zhořelec
kému. Krom toho na velké části
území Slezska vládla bezprostředně
knížata z polského rodu Piastovců
a z vedlejší větve Přemyslovské
(v Opavsku); samostatnými správci
rozsáhlých statků církevních byli konečně biskupové olomoučtí a vratislavští.
Značná část tohoto území vymřenímsprávčícb rodů vrátilasesice
Krdl Vdclav IV.
ještě za panování Václava IV. pod
přímou vládu českébo krále - r.
13 8 3 Lucembursko, r. 1396 lužické panství Jana Zhořelec
kého a r. 14 1 I po smrti Joštově i Morava - , ale prospěch,
vzešlý odtud myšlence jednotnosti české koruny nemohl nahraditi ztráty, které český stát utrpěl jinými nepříznivými událostmi.
Rozbroji mezi členy rodu Lucemburského, jejichž původci byli hlavně
Zikmund a ]ošt Moravský, spojující se neprozřetelně s nepřáteli
krále Václava IV. (patřila k nim i vysoká, panská šlechta česká),
byla nebezpečně oslabena moc českého krále uvnitř i na venek.
To se projevilo jak v po vážlivých povstáních české šlechty proti
králi a dokonce i v jeho dočasném zajetí, tak v sesazení krále
Václava s hodnosti římského (německého) krále r. 1400 .
Všecko to přirozeně přinášelo nemalou úhonu nejen českému
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králi, nýbrž i českému státu. Cit~lné následky toho se ukázaly záby
po ~. 1400, .kdy mnoho zahramčních lén českého státu bv 10 rozchvaceno a 1 samy Cechy byly při své severní hranici z~enšeny
o Donín a Konigstein, jež se dostaly do rukou míšeňských. Pro
budoucnost českého státu se stalo konečně . osudný:U, že Zikmund nejprve
zastavll a posleze prodal (r. 1415) kurfiřts.tví ~raniborské Bedřichovi Hohenzollernovt. Tlm byla založena v severním Ně
mecku moc Hohenzollernského rodu
který se později objevil nejnebezpeč~
nějš~~ nepříte~em českého státu (usiloval J1z za husltských válek o Lužici
a odňal mu po r. 1740 největší část
Slezska s Kladskem) a vespolkus Habsburky i českého národa.
Ne nepodstatnou újmou pro sou~:žnost českého státu byl však též jeho
pz vzpomenutý slJtíše1?Ý ráz národnostní,
cesko-(slovansko-)německý. Až do
XIII. století - třeba opakovati - se
omezoval český stát na území, jež bylo
obýváno živlem výhradně českým, jako
se na druhé straně opět celý český národ
soustřeďoval v českém státu. Jediná byla
cesta, kterou český stát mohl rozšířiti
své území a zachovati při tom svůj národní, český ráz, cesta východní, veCísař Zikmund.
doucí na Slovensko. Leč cesta ta byla
téměř neschůdnou, když se Slovensko
od XI. sto~etí s~alo ner?~lučnou. s5mčástí uherského státu, jenž se
v r:ed1;mhe.dobe upevml Jak uvnltr, tak i mezinárodně. Odpor papezske stolIce a Habsburků způsobil, že na počátku XIV. století
ztroskotal také pokus krále Václava II. o utvoření užšího svazku
českého státu se Slovenskem, setrvávajícím ovšem v rámci koruny
svatoštěpánské, stejně jako nepotrvalo dlouho současné spolčení
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českého státu s Polskem. Jen na území německé říše mohla se poměrně nejsnáze uplatňovati územní výbojnost českého státu, také
z toho důvodu, že sám byl s ní úzce spojen. Jak ukazuje výpočet
částí českého státu za vlády Karla IV., podaný na konci předešlé kapi~oly, mělo české pronikání do končin německé říše trvalý úspěch,
jevící se zejména v přivtělení obojího Slezska a Lužic.
Nepřihlížíme-li k četným sice, ale přece v celku nevelkým
.a hlavně rozptýleným zahraničním lénům, která se proti původ
ním záměrům nestala základem větších a souvislých územních

ZIsků české koruny na západě a severozápadě od Cech, vidíme,
že se nové údy českého státu (Slezsko a Lužice) rozkládaly na pravém břehu
Lare v končinách, jež ještě v X. století byly veskrze osazenyobyvatelstvem slovanským. Od těch časů však se zde národnostní poměry německým postupem na východ velmi změnily v neprospěch Slovanů. V době, kdy se stalo Slezsko, osídlené původně
kmeny polskými, součástí české koruny, bylo značně (zejména
Dolní Slezsko) již poněmčeno; města a většina vsí byly obydleny
Němci, německými byly též nejvyšší vrstvy společenské, knižata
a šlechta, a v zemi kvetlo německé básnictví a písemnictví. Jen
v Horním Slezsku žilo něco více Cechů a Poláků, ač také tu nabyla posléze němčina převahy jako úřední jazyk. Poněkud příz
nivější byly poměry v obou Lužicích, obývaných lužickými Srby,
.kteří původně zaujímali kraj mnohem rozsáhlejší. I zde však již od
XI. století na místo staré slovanské šlechty nastoupila nová šlechta
německáaod XIII. století měli Němci také převahu v nově zakládaných městech. Konečně pak i na venkov pronikal německý živel,
ale většinu si přece udržel lid srbský; přes to však ho citelně postihlo poněmčení nejjižnější části země, kde předtím bezprostředně
sousedil s lidem českým. Poněvadž však vyšší vrstvy obyvatelstva,
třebaže počtem byly v menšině, byly německými, měla i celá země
ráz německý.
Přivtělení Slezska a Lužice přivodilo se stanoviska českého pováŽlivé rozmnožení německého Živlu v českém státě; a to tím spíše, že se
od počátku XIII. století počíná šířiti německé obyvatelstvo také v Cechách
a na Moravě. Příčina toho byla především hospodářská. Ceští
králové, kteří byly vlastníky vši půdy neosazené a tudíž užitku
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nepřinášející, zejména rozsáhlých lesů, využili obecného tehdy

~~ěhování německého obyvatelstva, jež opouštělo přelidněné.kr;

)Iny na západě německé říše (v Porýní) a hledalo novou půdu
v končinách východních, méně zalidněných. Siré kraje na východ
O? Labe byly přímo zaplaveny těmito německými osadníky (kolonlsty, proto se mluví o německé kolonisaci), vyznačujícími se pracovl~OStí a cennými zkušenostmi hospodářskými. Pro tyto vlastno~t1 nalezli vlídné přijetí u panovníků a vrchností nejen v Cechach, na Morav~, ve Slezsku a Lužici, nýbrž i na Slovensku,
v Polsku, v SedmIhradsku a na mnohých jiných místech. kde domácího obyvatelstva nebylo
tolik, aby mohlo vzdělávati
velké plochy půdy dosud
panenské. Byla to pravidlem
půda, jejíž úprava k rolnické
práci bylaspojenaseznačnou
námahou, a ť to bvlo kácení
lesů nebo vysušo~ání bahn,
a na ní byly zakládány nové
německé vsi. V Cechách usadili se němečtí osadníci hlavně v pohraničním hvozdu
v podhůří Sudet, Krušných
půáory.r t. zv. ulicové vesnice Z dohy kolol1isační.
Hor, Ceského Lesa a, Sumavy, na Moravě pak na severu země a na jihu v Podyjí.
Ještě významnější než tato německá kolonisace selská, jíž byly
vytvořeny právní poměry selského lidu, trvající v podstatě až do
r.y~848, ,bylo Z~kládán! :::!st, p~dnikané rovněž živlem německým,
pnchozlm z nemecke !1se. Az do konce XII. století byla v našich
z~míd: :něsota zjevem úplně neznámým; obchod, jenž byl v rukach CIZlnCU a nevelkého rozsahu, soustřeďoval se v několika tržních osadách, ležících pravidlem u důležitějších hradů, a řemeslná
výroba, prováděná otroky, usazenými buď v podhradích nebo ve
vsích~ pracovala jen pro nenáročnou místní potřebu. Tyto jednod~che a,po mnohých ~tránl~ách zaosytalé porr;ěry hospodářské a spolecenske vzaly za SVt vzn1kem mest, ktera byla u nás zakládána
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podle vzoru pokročilejší západní Evropy, kde města byla známa
mnohem dříve a byla tu namnoze pokračováním měst vybudovaných již ve starověku Rimany. Horlivými zakladateli měst v našich zemích byli především poslední Přemyslovci, Přemyslem 1.
počínaje, a to z důvodu hospodářského a politického, nalézajíce
v městech velmi cennou oporu své moci. Za to dostávalo městské

v
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z městské kolonisace vyloučeno, takže se na nějakou dobu města
stala předními baJtami němectví z' Cechách a na Moravě.
Německá kolonisace přinesla po mnohých stránkách českým
zemím '{!lačný prosPěch a jejími účinky se velmi prohloubil náš
svazek se světem západním; také počet obyvatelstva se pozoru-

Kutná Hora v okolf Vlašského dvora (pohled Wmenbergův J.
Staroměstská

radnice.

obyvatelstvo od králů důležité a do té doby nevídané výsady, jako
bylo právo ohraditi město zdí, právo sa:nosprávy a rozličn~vpr~va
obchodní a průmyslová. Byla to hotova revoluce hospodarskych
a společenských poměrů, která měla za následek pronikavé změny
i v jiných oborech života veřejného a soukromého a smetl~ mn?hé
ze slovanských řádů, udržujících se až do těchto dob. NastroJem
revoluce byli němečtí osadníci. Ceské obyvatelstvo bylo původně

hodně rozmnožil. Teprve v této době bylo vydatněji využito velkého přírodního bohatství naši vlasti, čehož příznivé následky
se projevily nejen v znamenitém rozkvětu hospodářském) nýbr~
i v stoupající politické moci českého státu; poslední Přemyslovcl
opírali výbojnost českého státu na předním místě o hospodářsk~
bohatství Cech. Přirozeným důsledkem tohoto rozkvětu bylo take
nemalé zvýšeni stupně vzdělanosti, obecného blahobytu a životni
55
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úrovně.

Pevnost těmto počátkům t. zv. peněžního hospodářství
u nás dodala náprava mince, o niž se zasloužil král Václav II.
ražením proslulých pražských grošů ze stříbra kutnohorských dolů.
Podstata zmíněného peněžního hospodářství spočívala, jak ukazuje
již jméno, v'tom, že se prostředníkem výměny zboží (prodeje a nákupu) stal hodnotný peníz. To byl nesmírný pokrok proti staršímu stavu t. zv. hospodářství přírodního, převládajícího u nás až
do XIII. století, kdy se zboží vyměňovalo za zboží, pokrok, který
se projevoval nejen na poli hospodářském, nýbrž i společenském.
Dříve byl nucen žíti spotřebitel (pán) vedle výrobce (poddaný,
otrok), kdežto nyní se vzájemné pouto uvolnilo, což přineslo
ulehčení a svobodu oběma stranám. Na počátku tohoto nového
hospodářského období mizí u nás otroctví, které úzce souviselo
se staršími nedokonalými poměry; také šlechtě peněžitý výnos
z nájmu její půdy umožňoval žíti volnějším životem rytířským.
To byla doba, která naplnila naši vlast tvrdými kamennými hrady
gotic1(ého slohu, směle se tyčícími k nebi uprostřed hvozdů na
vysokých skalnatých kopcích. Nejhybnější pákou dalšího vývoje
se ovšem stala střediska nového rušného života, města.
Stinnou stránkou tohoto rozkvětu bylo tedy pot'áŽlivé ohroŽeJJí
české národnosti rozmachem německého živlu a ducha v Cechách
a na Moravě. Od XIII. stole~í přestal býti český národ jediným
o byvatelem o bou zemí a vedle něho se v nich trvale usadila početná
německá menJina. Tím byl vytvořen česko-německý ráz naši vlasti,
který jest spojen s neustálým zápasem obou národností, trvajícím
dodnes. Tento zápas, jehož vnější průběh se obměňoval podle
povahy doby a za něhož český národ střídal obranu s útokem,
tvoří velmi důležitou stránku našich dějin, s níž se v dalším vypravování seznámíme aspoň v nejhlavnějších rysech. On dodal
českému národnímu uvědomení, českému vlastenectví mimořádný důraz a citlivost, jím bylo pohlceno množství národní síly.
Výsledek staletého boje byl, že se německému živlu nepodařilo
zdolati český národ, ač se v některých chvílích tento výsledek zdál
neodvratný, stejně však naopak nemohl český národ zatlačiti na
delší čas německý živel do úplné bezvýznamnosti. Toto poučení
dějin musí býti směrodatné i pro naši dobu i pro budoucnost.
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Na počátku tohoto zápasu, ve XIII. a v první polovici XIV.
století, bylo, jak už poznamenáno, postavení českého národa velmi
ohroženo. Nebezpečí příchodu značného počtu německých osadníků bylo zvyšováno tím, že nové obyvatelstvo bylo pokročilejší
nad obyvatelstvo domácí a že se mu nadto dostalo namnoze zvláštních výsad, privilegií, jichž český lid nepožíval. To platí zejména
o městech, která vstoupila v úzký styk s městy v německé říši.
Vliv německé vzdělanosti - jí opět po mnohých stránkách byla vzorem vzdělanost francouzská - na české obyvatelstvo nebyl jen
věcný, neomezoval se jen na to, že přinášel znalost nových pojmů,
zřízení, věcí a řádů, nýbrž také jazykový. Zejména vyšší vrstvy
české národní společnosti s německým mravem přijímaly také ně
mecký jazyk, jenž se ve XIII. století stal jejich obcovací řečí.
V čele této nebezpečné módy kráčel královský dvůr, jenž měl od
konce XII. století až do vlády Jana Lucemburského německý nátěr; nemalý podíl na tom mělo, že si poslední Přemyslovci brali za
manželky většinou německé princezny a obklopovali se rádi ně
meckými rytíři a německými básníky. Vzor dvora působil pak
mocně na šlechtu; vidíme, jak i čeští velmožové němčí a dávají
po módě svým novým rytířským hradům německá jména. Jak
pronikavě působilo tehdy němectví na český národ, ukazuje dodnes náš mateřský jazyk. Velké množství německých slov přešlo
do češtiny zejména v oboru života rytířského (na př. rytíř, brnění,
oř, turnaj, šlechta, válka atd.), městského (purkmistr, rychtář, clo,
mýto, rada atd.), řemeslnického (kramář, kuchař, hokyně, malíř
atd.) a hornického (havíř, mincmistr, halíř atd.). Ceština sama byla
v těch dobách odstrčenou Popelkou, byla jen řečí společenských
kruhů nižších, jazykem českého lidu selského, "chlapů".
Prudkým útokem německého živ Iu a ducha zdál se býti v první
chvíli český národ jakoby omráčen. Leč poměrně záhy se ukázalo,
že jeho jádro, selský lid, zůstalo zdravé a že také ve vyšších společenských kruzích bylo němčeni jen povrchní slupkou, která se
odloupla v rozhodné chvíli. Ceský národ měl s dostatek sil, aby byl
s to odvrátiti hrozící pohromu; mohl býti sice zaskočen, nikoli
však přemožen. K tomu přispěla značnou měrou také jeho učeli
vost a chápavost. Pochopil, že zdar jeho zápasu s němectvím závisí
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na tom, aby boj byl rovnocenný, a že se musí tudíž Němcům vyrovnati v tom, v čem jej předčili, vzdělaností. Třinácté století bylo
dobou, kdy se český národ horlivě seznamoval s novými vymoženostmi osvětovými, právními a technickými pokročilejšího západu,
a brzy si osvojil zbraně svých nepřátel.
Bylo přirozeným výsledkem těchto poměrů, že německj útok
l;yburcoval národní uvědomení, z něhož se zrodil duch prudkého odporu proti němectvi, a to tím spíše, že se němečtí přistěho
valci netajili svým konečným plánem ovládnouti celý český stát.
Vlastenecký překladatel la~ Ilt\1tlty tvar;lawťJlttcw"tv qCfl1.ť tinské básně o proslulém maI 1Nnyť1ltU~qC11tHnt11tlG-;mtV - kedonském králi Alexan" (\I(w"W10 ~td7~';J~'fen llcll~ drovi Velikém připomněl na
cltcrgctt01l1oťfttvo~n(t10bw;vcronm počátku vlády krále Jana LulttoHnmllov~rwwwot~npIO~W cemburského pro výstrahu
VílCtWJ'6lUttdl0 {)udll1l~devf6t11ia svým krajanům tento úmysl:
rnOc1vt1VC1a~rnp{tttvluVCvC1Ul~lUt - "Němci" (jak pravil v novo'myl11tvdIYnmtttoot';cu W(fť1~(U"ttý české úpravě), "kteři jsou
w"r;l~ la",nYe(EyfeM
zde cizinci, chtí se dočkati,
Píseň svatováclavská
aby na pražském mostě(z rukopisu univ. knihovny ze XlV. stol.).
čehož Bůh snad nedopustí
- nebylo viděti Cecha." Na
vznícení odporu české šlechty proti německému živlu nemálo.
působilo úsilí německých měst po dosažení politické moci a rozmach jejich moci hospodářské; podobně bylo podníceno české
vlastenectví řáděním německých hord za bezvládí po smrti krále
Přemysla II. (1278-1283), kdy v úzkosti o budoucnost vznikla
známá píseň svatováclavská, obracející se k sv. Václavu, patronu
a dědici české země, s prosbou o přispění českému národu. Tak
již v druhé polovici XIII. století se počíná český národ šikovati,
aby nejprve zastavil další pronikáni německého živlu a poté se
vzchopil k útoku, jímž by odčinil utrpěné ztráty. K tomuto boji
byl nucen ovšem sebrati všechny své sHya musil se soustřediti jen
na obhájení svého vlastního území; k vydatnější podpoře slábnoucího slovanského živlu v nově získaných částech českého státu,
v Lužici a ve Slezsku, nezbylo mu, bohužel, ani času, ani sil.
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V první polovici XIV. století, kdY.r!íliv německý~.~ ~sad,n~~ců
ochabl, poněvadž všechna půda byla J:z osazena: byl J:z cesky z/vel
v Cechách a na Moravě na ponenáhlem, ale zretelnem postupu
a vlna národního uvědomení stoupala. V českém písemnictví, jeho.ž
vtéto době počalo utěšeně přibývati, nejvýrazněji vyjadřovala protlněmecký odpor rýmovaná kronika, tak zvaného Dalimila,
první kronika sepsaná jazykem
českÝm. Mnohé německé vesnice: které byly založenr vsousedstvi vsí českých, se počeš
ťovalya české obyvatelstvo se
jalo také usazovati v městech,
která tak znenáhla ztrácela výlučný německý ráz. Sice ještě
první manželka krále Karla IV.
(ženil se s ní ovšem Karel ještě
jako markrabě moravský, více
než deset let před svým nastoupením na český trůn), Blanka,
původu francouzského, počala
se - jak praví kronikář aby se zalíbila lidu v Ce"chách
.
, učiti němčině, která
skoro ve všech městech a u
Počátek kroniky t. Zv. Dalimila
dvora jest rozšiřenější než češ
v rukopisu Cambridgeském (Anglie).
tina", ale dosavadní nadvláda
němčiny byla již otřesena. I~ar.
""
'"
, .
lem IV. nastoupil panovmk, za lehoz vlady prestala byt1 cest,lna
u královského dvora odstrkovanou Popelkou; vrátiv se z dlouh~ho
pobytu ve Francii, kde byl na vycho,,:"ání, nauči~ se ~ar~l ne!en
dobře češtině, nýbrž si také -. ;.:rvm po dlo,uhe odo~e ,z cesky~~
králů - zamiloval a pecovalo JeJi povznes~m. Du~ezlte b~l? t~z,
že se pod jeho moudrým vedením o~t1y na,se zem",e pod pr~my~
a pronikavým vlivem osvěty jrancouzske, ~ter~ s~ pocal upla:novat~
již za vlády Jana Lucemburského. Tak cesky narod vesel v urodny
v

i!

v
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styk se zdrojem západní osvěty a oprostil se od jednostranného
působení vzdělanosti německé; Francie pak byla mu také mostem
k osvětě anglické.
Blahodárné následky toho se objevily velmi záhy. Ceský národ
zmocnil se v krátké době všeho, co mu západní osvěta mohla poskytnouti, takže se vzdě
laností vyrovnal národům nejpokročilejším.
Jeho přirozené duševní

schopnosti dopomohly
mu k tomuto úspěchu
stejně jako vědomí, že
vzděláni, stojící na světové
vjši, jest nejlepší ochranou
národnosti. A dokonce se
hned v této době stávají
Cechy samy zdrojem
osvěty pro země okolní,
když Karel IV. založil v
Praze r. 1348 universitu,
která byla první universitou ve střední Evropě.
Podobně se osamostatnily Cechy i po stránce církevní povýšením pražského biskupství na arcibiskupství (r. 1344), jež
Karel IV. odůvodňoval
potřebou češtiny; tím se
český národ také v tomto

Karolinum.

ohledu vytrhl ze závislosti na říši německé.
Vše to, přímo i nepřímo, přispívalo k rozmachu českého národa
podobně jako opatřeni Karlova, směřující k rozkvětu hospodář
skému. Ceský národ přestal býti ve svém státě živlem odstrkovaným a vracelo se mu opět prvenství, které mu příslušelo podle
práva a spravedlnosti. To vedle mnoha jiného patrno z toho, že
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Karel IV. chtěl zákonem naříditi, aby každý, kdo by v Cechách
zastával veřejný úřad, ovládal češtinu, a že Nové město pražské,
které založil (r. 1348), osadil obyvatelstvem českým. Post~p čes
kého národa a jazyka byl nezadržitelný. Vítězství dovršilo pak
hnutí husitské, které bylo plodem osvětově, mravně a n,árod~ě
obrozeného češstvÍ. Jím český národ dospíval vrcholu sveho dejinného vývoje. Husitství jest nejznamenitějš~ a n:jslat)~ijší o~dobí české
minulosti,. jeho příklad působillJJohutně a pronikave v nasem bou za znovt/-

Rodnj

dům Husův.

dobytí ztracené samostatnosti, jako již od počátku národního obrozeni
(ocl konce XVIII. století) posiloval a utvrzoval české uvědomení
a sebevědomi.
Myšlenkový základ husitství byl ovšem mravně-náb~žens~ý, ~ouha
po náPravě života křesťanského, aby se shodoval s predplsy Jeho
velkého zakladatele. Rímská církev již od delší doby se zpronevěřovala vznešeným povinnostem, které jí ukládalo evangeHun;,
a misto úkolů duchovních všímala si příliš věcí světských. V mešujíce se do běhů politických, přestali papežové a vyšší duchovenstvo bdíti nad mravy kněžskými, které velmi poklesly a posky61
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to valy špatný příklad živlu světskému. Velké bohatství, i ehož církev
nabyla štědrostí panovníků a šlechty, vedlo ji k jeho povážlivému
zneužívání a k touze zmocniti se statků ještě rozsáhlejších, ba vů
bec vlády nad celým světem. Hmotné zájmy zatlačily úplně do pozadí zřetele mravní, největší hříchy byly dovoleny, vynášely-li jen
peníze. Tento úpadek byl v křesťanstvu pociťován těžce a záhy se
ozývalo horlení proti zlořádům
a pro nápravu nejen v duchovenstvu, nýbrž i mezi obyvatelstvemsvětským. Ta tam byla
již doba, kdy kněží byli jedi... nými vzdělanci, kteří ovládali
velké tehdy umění čísti a psáti;
tuto jejich výsadu prolomilo
zejména zvídavé a po vzdělání
dychtící obyvatelstvo městské,
které se mohlo samo četbou
bible poučiti o tom, jak pravý
křesťan má žíti. Krom toho se
v světském živlu uplatňoval
odpor proti politickým snahám
církve (hnutí protiklerikální).
Obecnou se stávala myšlenka,
aby náprava všech zlořádů byla
Kaple Betlemská.
provedena shromážděním vynikajícíchosob z všeho křesťan
stva (koncilem), kterému byla přisuzována nejvyšší moc v církvi
a i,emuž měl býti podřízen i papež. Tato myšlenka byla posílena
zeJm~na tím, že od r. 1378 jednota římské církve byla roztržena
a byl! dva papežové, navzájem se k všeobecnému pohoršení kaceřujicí a odsuzující.
Také u nás se opravné (reformní) hnuti velmi záhy rozmohlo.
V jeho čele stáli jednak universitní profesoři, kteří půšobili přede
vším na studentstvo a vzdělané kruhy, jednak kazatelé, kteří se
obraceli k širším vrstvám lidovým. S počátku mělo ráz mezinárodní a získávalo stoupence jak mezi obyvatelstvem českým, tak i ně-

meckým. Brzy však v tomto ohledu došlo k obratu. Němci zpozorovali, že reformní myšlenky, podporující osobitou svéráznost
jsou příznivé českým obrodným snahám národním, a zaujali vůči
reformním plánům stanovisko nepřátelské; tušili, že provedení nápravy života mravního bude nerozlučně provázeno zánikem jejich
výsadního postavení v Cechách a na Moravě, které odporovalo
přirozenému právu českého národa. Tytéž důvody na druhé straně
pak přispěly nemálo k tomu, že opravné hnutí nabylo v českém národě
tak rychlého a velkého rozšíření a živelné síly. Myšlenka pronikavé opravy
mravů byla postavena v čelo národního snažení a jejím prostřed
nic~vím měly býti řešeny také ostatní palčivé otázky; husitství
spOjovalo náboženské, mravní a národní touhy v nerozlučný celek.
Pokus o uskutečnění těchto tužeb neobešel se bez prudkého zápasu, jenž přivedl český národ v mnohaletý boj nejen s jeho ně
meckým okolím, nýbrž se vším západním křesťanstvem. Duchovní
revoluce vyústila v revoluci. brannou, český národ pevnosti svých
snah a neohrožeností své vůle byl vehnán v odboj vůči celé EvroPě.
Jméno husitské revoluci dala nejvýznamnější a nejušlechtilejší
osobnost ~eského opravného hnuti mravního a národního, M. Jan
Hus. Hus Jako profesor pražské university a současně kazatel ptJslulé l~aple B~~lé':nské, slo~čil oba dosud rozdělené reformní proudy, ucenecky 1 hdový, v Jeden mohutný proud, jenž dík jeho horoU,cí op~avdovos.ti, v~orn,ému ~.ivotu a znalosti potřeb lidových
a narod01ch rostl Jako Jar01 bystnna den ode dne. Dovršil tak dílo
svých předchůdců Konráda Waldhausera, Mi1íče z Kroměříže
Matěje z Janova a Tomáše za Štítného a stal se opět východiske~
vjvoj~ dalšího, který vyrůstal především z českého ducha a poueb, 1. když se opíralo příbuzné myslitele jinonárodní, zejména
o anglIckého význačného horlitele pro mravní reformu Jana
\:Vyclifa.
,~usovo veřejné působeni, které vyplnilo období půldruhého
des1t1letí, vrylo se nesmazatelně do dějin českého národa. Zivým
slovem i rozsáhlou činnosti literární, užívající z velké části češtiny
a ?bracející se k širokým kruhům českého obyvatelstva, vedl Hus
pres prudký odpor nepřátel český lid k vyšším metám života
mravního a národního. Horlil-li, aby jeho krajané žili příkladným
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životem první obce křesťanské, přál si neméně vřele, aby jeho
národ zaujal ve své vlasti po všech stránkách místo první. Měl živý
smysl pro všechny stránky života veřejného a soukromého a byl
stejně horlivým křesťanem jako Cechem.
Husovu všestrannost dokládá také to že byl i znamenitvm
zákonodárcem našeho jazyka. Zasloužil se nadmíru o vytvoření
českého jazyka spisovného a provedl důsledně dalekosáhlou opravu našeho pravopisu. Po obou těchto stránkách spočívá náš mateřský jazyk pevně na základech Husových. Hus to také byl,
,

(v knize

J

Husovo písmo Z r. I40I
fakulty Karlo/JY universit)').

děkanů filosofické

jenž se snažil z češtiny vymýtiti německá slova, jichž se zejména
v pražském prostředí hojně užívalo, a nahrazoval je úspěšně slovy
českými. Proto vybízel českou šlechtu a měšťanstvo k péči, "aby
česká řeč nehynula; vezme-li si Cech Němkyni za manželku, aby
děti se ihned česky učily a řeči nedvojily, neboť dvojení řeči jest
hotové závidění, roztržka, popuzení a svár, Protož svaté paměti
Karel císař a král český přikázal Pražanům, aby děti své česky
učili a na radním domu aby česky mluvili a žalovali ... Též nyní
hodni by byli mrskání Pražané i jiní Cechové, kteří mluví z polovice česky a z polovice německy .. " takže kdy pravý Cech je
slyší, ani tak mluví, nerozumí jim, co mluví; a odtud pochází
hněv, závist, rozbroj, svárové a české potupení. .. " Neznamenalo
to ovšem, že by Hus byl popouzel k slepé nenávisti proti Němcům.

v
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Huso vo mužné a čisté vlastenectví nebylo zakaleno národnos tním
záštím cílem jeho snažení nebylo povrchní, na pouhých slovech
a na p;ázdném horování s~ zakládajíc~ češství~ nýbrž češství, TPr~
niknuté pevnými zásadamI mravmml, naplnene hl~b~kou \ zdelaností a projevující se ušlechtilými s~mtky. Hu~ byl Sl vedom to~o,
že takovéto pokrokové češstv! svou ~řIroze~ou s:lou ~ ?ez h~ube:lo
násilí zvítězí nad němectvIm a zaujme opet mIsto, jez mu jakozto
tvůrci a budovateli českého státu náleželo. "Cechové," jak pravH
jednou o právu českého národa na svrchovanost v čes~~ém st~tě,
"podle zákonů, ano podle zákona božího ~ yodl,e p:1!ozeneho
pudu mají býti první v úřade~h v kr~lo~stvI ces!,;:em, j~ko ,~ran
couzi v království francouzskem a NemcI v zemlCh svych.
Ovoce všestranného působení Husova zrálo velmi rychle:
Nadšení pro opravu mravů rostlo mezi českou šlechto~ ay J?ezl
českým lidem městským a venkovským den ode dne :.tejne Jak?
národní uvědomení a sebevědomí, a český živel rychlep a rychlep
vnikal do míst, která ještě do nedávna byla výhradním panstv~m
německým. V mnohých městech nabylo české ?by:ate~s~v? pre~
všechny nesnáze již číselné převahy; n:m~bl? Jl vsak jes;e pl~e
uplatniti také ve sprá~ě X?ě~tsks kt~r~. zustaval~ v rukach nemeckých bohatců (kapItalIstu). Cesky Zlvel v mestech, od~trko~
vaný od nejvýnosnějších zaměst~~ní městs~,;:ých" ~yl 'pravI~e~n.e
hospodářsky slabší a proto se tezko domahal Uca-stl na \ erejném životě.
Tak se k nespokojenosti národní přidruž?vala ta~,;:~ ?espoko~
jenost s dosavadním řádem s1?o~ečenskýJlJJ ~espokoJenost. soc:dlmJ yktera
se hlásila i na venkově meZI lIdem selskym; evangehcka myslenka
rovnosti všech křesťanů bez ohledu na stav a zaměstnání dávala
této sociální nespokojenosti mravní základ. Přičin~ní~ H,:-sov1n;
byla r. 1409 zlomena německá převaha n~ .p:~azske u~.1Vers1te
(vydáním t. zv. Kutnohorského ydekret.u), c;st:~a pro?lk:~a do
veřejného života a vytlačovala z neho nejen nemCInu, nybrz I mezinárodní latinu. Jazyk český - opět zásluhou Husovou -, ~a~yl
častým užíváním v písmě velké ohebnost!? takže n;ohly, byt1 J;m
spisovány i nejtěžší knihy vědecké. Bylo pnrozeno, z~ prave Yv ;eto
době byl pořízen úplný- český překlad knihy, ktera tehdeJslmu
Obrázkové dějiny naší samostatnosti 5.
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Cechoví byla knihou nejdražší a nejsvětější, Pleklad bible. Rozšíření znalosti čtení - i tím se projevovalo zesvětštění vzdělanosti
- učinilo pak četbu bible přístupnou v míře dříve neslýchané.
Snahou Husovou bylo prozJésti pronikavou očistu (reformu) čes
kého života veřejného a soukromého bez rldsilí; v dorozumění
a za pomoci vrchnosti světské a církevní. V prvních letech jeho
veřejné činnosti se zdálo, že náprava zlořádů bude vskutku provedena cestou pokojnou, když příznivcem Husovým byl nejen
král Václav IV., nýbrž i pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka. Leč arcibiskup se vlivem Husových nepřátel po čase odvrátil od opravného hnutí a na jeho zakročení vystoupil proti němu
také papež; protivníci snažili se Husa znemožniti tím, že jeho učení
prohlásili, neprávem však, za kacHské - kacířství platilo ve středo
věku za zločin nejstrašnější, proti němuž světská moc byla povinna
zakročiti co nejpřísněji a nejbezohledněji. Zvlášť si proti sobě popudil Hus papeže vystoupením proti odpustkové bule, jíž si papež
Jan XXIII. chtěl opatřiti peníze na válku proti králi neapolskému.
Tebdy Hus poznal, že jeho naděje v uskutečnění opravy za při
spění hlavy římské církve vzala za své. Věren svému životnímu
heslu: "Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu,
prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti", setrval neohroženě při svých zásadách, nastoupiv tak cestu duchovního odboje
proti představitelům církve. Až na některé ojedinělé výjimky celý
český národ, šlechta, měšťané a selský lid, stál pevně za svým
milovaným vůdcem. Domníval-li se kostnický koncil, že udusí
vzpouru českého ducha, když dal 6. července I 4I J potupně jako
kacíře upáliti Husa a o rok později Husova věrného přítele J eronyma z Prahy, poznal záhy svůj omyl.
Husova mučednická smrt byla rozhodnou událostí ve vývoji
husitského hnutÍ. Ceský národ přijal zvěst o upálení jako svou nesmazatelnou potupu. Jeho političtí představitelé zaslali hned 2. září
14 1 5 do Kostnice na znamení rozhodného protestu proslulý Jist,
k němuž množství české a moravské šlechty na důkaz souhlasu
přitisldo své pečeti. V něm se slovy neohroženými vytýkalo účast
nikům koncilu, že Husa "toliko na liché, falešné a nevhodné žaloby, udání a nabádání úhlavnícb nepřátel jeho, našeho království . . .
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i markrabství Moravského jakožto tvrdošíjného kacíře odsoudili
a odsoudivše krutou a přepotupnou smrtí zachvátili na věčnou
hanbu a poznamenání našeho nejkřesťanštějšího království Ceského, nejslavnějšího markrabství Moravského a nás všech ... " Na
závěru listu osvědčovali pak původcové jeho, že "chceme hájiti
a chrániti zákona pána našeho Ježíše Krista a jeho oddaných, pokorných a vytrvalých kazatelů až do prolití krve, beze všebo
strachu a nedbajíce ustanovení lidských tomu na odpor vydaných".
To byla nezahalená mluva revoluce. Ceský národ, naplněn neochvěj
nou věrou ve správnost svébo počínání, byl odhodlán bájiti svého
přesvědčení i proti hmotné přesile a věřil, že jebo spravedlivá věc
na konec zvítězí.
Revoluce duchovní vyústila čtyři léta po smrti Husově (r.
14 1 9), které se vyznačovaly neobyčejným vzrůstem radikal1smu,
v revoluci brannou. Příčinou toho bylo, že rozhodující osobnosti
západokřesťanského světa, zejména papež a císař, byly odhodlány
vykořeniti busitství násilím; císařem byl bratr krále Václava IV.
Zikmund, současně také král uherský, proti němuž český národ
byl nadmíru rozhořčen již proto, že proti svému slavnému závazku (glejtu) připustil Husovo upálení. V této chvíli obecného
rozčilení, jež se stupňovalo obzvláště po náhlé smrti krále Václava IV. (v srpnu r. 1419), nabyla převahy l}~yJle1lk.a dalekosáhlého
převratu.

Husitství nebylo ovšem v této rozhodné chvili již hnutím jednotným a z několika příčin se rozštěpilo ve dva proudy, umírněný
a radikální. Střediskem umírněných, Pražanů, bylo Star~ město
Pražské, střediskem radikálů, strany táborské, město Tábor, založené na počátku r. 1420; ani uvnitř obou těchto stran nebylo dokonalé myšlenkové jednoty. Ke straně umírněných hlásily se kruhy
majetnější, především šlechta a bohaté měšťanstvo (a profesoři pražské university), kdežto strana radikální měla hlavni oporu ve vrstvách chudších, v nezámožném řemeslnictvu městském a v lidu
selském, třebaže i v jejím čele stálo několik význačných členů vyšší
a nižší, panské a rytířské šlechty. Odtud si ze značné části vysvět
líme, proč mezi oběma stranami byly značné rozdíly v názorech
o otázkách náboženských, politických a společenských.
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... j~oleč1ZJÍ!lJ programem obou stran byly t. zv. čtyři artikule praž.rkéJ
JeJ,lc~z ?bsal:em bylo: 1. svobodné kázání slova božího; 2. přijí
ma111 svatostI oltářní pod obojí spůsobou osobami světskými (pů
vodcem tohoto článku byl Husův učený přítel a prudký horlite]
~ro op~avu mravů Jakoubek ze Stříbra, který počal podávati z kalIcha laIkům krátce před odchodem Husovým do Kostnice, v srpnu nebo září 1414); 3. odnětí světských statků kněžstvu, aby žilu

Tdbor (lept V. Hol/ara J.

v chudobě podle vzoru apoštolského a prvokřcsťanského (vskutku
hned na počátku rcvoluce bylo provedeno zesvětštěni, sekularisace
církevního majetku, jehožse zmocnila nejvíce šlechta); 4. přísné trestání všech mravních provinění a poklesků (t. zv. stavování hříchů).
Jak patrno, pohybovaly se hlavní zásady všehusitské celkem
v oblasti mravoučné, nikoli věroučné; jejicb základem byla ovšem
Husova představa o církvi Kristově jakožto společnosti předurče
ných (predestinovaných) věčným úradkem božím k spasení, lišící
se podstatně od nauky římské církve. Revoluční povahu těmto
husitským článkům dodávalo hlavně to, že český národ byl odhodlán hájiti jich i proti rozhodnému zákazu představitelů římské
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církve a brániti tak svobod)' svého duchovníbo z!JÍvoje; byl to smělý
průlom do podstaty středověkého myšlení, pevně spoutaného
církevní autoritou, průlom, jenž byl předzvěstí ducha novověku.
To byl onen slavný program, jejž husité od r. 1420 kladli ostatnímu křesťanskému světu jako podmínku míru, od níž nechtěli
ustoupiti a také ncustoupili,
Politicp:J byla husitská revoluce namířena proti králi Zikmundovi;
jenž podle nástupnického řádu Karla IV. měl po smrti svého
bratra Václava IV. nastoupiti na český trůn. Zikmund dal se sice
r. 1420 korunovati v kostele svatovítském svatováclavskou korunou, leč český národ ho za krále neuznal, jak jeho zástupci slavnostně prohlásili r. 142 I na sněmu čáslavském. Po čtrnáct let
Zikmunq marně dobýval s pomocí německých a uherských vojsk
českého království. Nejpřednějším pramenem odporu proti Zikmundovi byly sice důvody náboženské, Zikmundovo nepřátelství
proti "svatým pravdám", ale nemálo k němu přispívalo i rozhoř
čení národní - v husitských veřejných projcvech se často vrací
výtka, že Zikmund jest "vrah cti i osob jazyku (t. j. národa) čes
kého". O tom, kdo má býti povolán na český trůn, uprázdněný
právem revoluce, nebylo s počátku jednoty. Náboženští blouznivci (chiliasté), kteří se rozmohli v 1. 1419 a 1420, odmítali krále
vůbec, poněvadž věřili, že v ncjkratší době sestoupí Kristus s nebes, aby se ujal vlády sám, a nastoupí tisícileté období zlatébo věku,
za něhož pozbudou platnosti všechny pozemské zákony a nařízenÍ.
Cást veřejnosti volala po králi z domácí, české krve - do popředí
tu vystupoval zejména l\fikuláš z Husi - , kdežto strana mírná,
která měla zásadní souhlas vůdce táborského vojska Zižky, se rozhodla nabídnouti českou koru11u polskému králi Vladislavovi, po případě
litevskému velkoknížeti Vitoldovi. V pozadí této myšlenky úzkého
spolku českého a Polska stály nejen vážné důvody politické, nýbrž
i národní, vědomí přirozeného příbuzenství českopolského a společných zájmů. Ceské poselstvo, stěžujíc si na krále Zikmunda,
žádalo krále Vladislava, aby "se k tomu přičiniti ráčil a ukrutenství takového jemu (t. j. Zikmundovi) dále k vyplenění všeho
jazyka slovanského nedopouštěti; neb poraženi našeho jazyka čes
kého, jakož z jistých příčin vyrozumíváme, polského bylo by
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vyhlazení pro příchylnost našemu jazyku přirozenou". O podmínku, aby polský král s českou korunou přijal i čtyři pražské artikule,
jednání však ztroskotalo a jen nedokonalou náhradou byl příchod
Vladislavova synoyce Zikmunda Korybutoviče do Čech; leč i on
na konec zklamal naděje většiny, spojiv se s pravicí umírněné
strany, a byl proto vypuzen.
Politický převrat,
jejž přineslahusitskáre
voluce, neomezil se jen
na otázku královskou,
nýbrž zasáhl i jinak hluboko do dosavadních
poměrů. Původně byli
čeští vévodové a králové panovníky neomezenými (patriarchální
samovláda) a veškera
veřejná moc spočívala
v jejich rukou. Od století XIII. počali všakbýti omezováni šlechtou, kterási vymohla písemné potvrzení svých
výsad a veřejných práv
při vstupu Jana LucemZaseddní zemského soudil (XVI. století).
burského na český trůn.
Ve XIV. století byla již
šlechta vedle krále stavovským, t. j. politickým činitelem nemálo
důležitým, uplatňujícím se nejen v radě královské a na zemském
soudu, ale i na sněmích. V této době se pod vlivem francouzským
vyvíjí názor, že svrchovanou právnickou osobu tvoří český stát,
česká koruna, která jest nadřaděna jak králi tak i sta vům. Také
města od konce XIII. století se pokoušela zmocniti se stavovské
moci, leč odpor šlechty, jehož příčinou byly důvody politické a národnostní (města byla německá), toto úsilí mařiL Teprve t'llsitská

I

Průvod "boŽích bojovníků" s ŽiŽkou v éele

(rukoPis jensk,ý.)
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f'e1)oluce způsobila důležitý obrat a dala svobodný!JJ; králOlJský!JJ městtlm,
vedeným Prahou, politická prázJa. Tohoto úspěchu dobyla města,
zcela počeštěná, hned na počátku husitských válek a svým vůd
covstvím v revolučním hnutí zatlačila dokonce na počátku revoluce politickou moc šlechty do pozadí. Od těchto časů vstoupila
královská města mezi rozhodující činitele českého království, mezi
stavy. Doba husitská dala jejicb politické moci nejen počátek, ale
i vyvrcholení; později byla politická moc měst krok za krokem
zeslabována, až v době pobělohorské přestala míti nadobro skutečný význam.
Dobytí politických práv městům usnadňovalo, že husitské
hnutí bylo proniknuto SnahalJti demokratickjmi. Základním znakem
husitství bylo, že bylo hnutím lidovým, jež vycházelo z lidu a na
něm také spočívalo; bez činné a nadšené účasti lidu nemoblo
busitstvÍ dosáhnouti ani zdaleka takového ohromného rozmachu
a síly, k jaké vskutku dospělo. Husitská demokracie se přirozeně
uplatňovala nejvíce na poli náboženském, nemohla se však neprojeviti i v jiných oblastech veřejného života. Nejvýznamnějším jejím mluvčím byl jihočeský radikál a filosof Petr Chelčickj; který
rozhodně zavrhoval rozdělení křesťanské společnosti na třídy
(vládnoucí a ovládané) a největší důležitost přisuzoval lidu a zaměstnání selskému. Demokratický duch pronikal zejména stranou
radikální (její členové se zvali "bratry" a "sestrami"), v níž se také
pozoruhodně uplatnila jeho významná stránka, poZdviŽeJli společen
ského postaveni ženy; táborské ženy se staly rovnocennými družkami
mužů v boji za zákon boží. S tím pak ruku v ruce šlo znamenité
stoupnutí úrovně vzdělání v širokých vrstvách lidových, jež se
v duchu doby projevovalo obzvláště obecnou znalostí bible. Podivoval se tomu o málo později učený a světa znalý spisovatel
Eneáš Sylvius (poté papež Pius II.), který italským kněžím kladl
za vzor znalosti Písem svatých táborské ženy. Za válek husitských
uplatňoval se pak lid i politicky, jmenovitě ve městech, kde nejvyšším rozhodčím se stala t. zv. veliká obec, shromáždění všeho
měš ranstva.
J:fusitskou revolucí byl také velmi urychlen výboj česk!ho Živlu
protI německé državě kolonisační, o němž byla již řeč svrchu.

Hned na počátku husitských válek přešla správa většiny měst v Cechách dO českých rukou a německé měšťanstvo, které bylo valnou
většinou rozhodným odpůrcem husitství, odešlo ze země buď
dobrovolně nebo bylo vypověděno. Tak se počeštila značná část
měst v Cechách a na l\10ravě a byly valnou měrou odčiněny národnostní následky německé kolonisace městské. Rovněž i na ven-
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Písoí "K/ož jStí búží bojovnfci" v zápise XV. století.

kově německý pohraniční pás se zúžil a německé ostrovy uvnitř
země se drobily. Válečné úspěchy neobyčejně posílily české sebevědomí, jež v nerozlučném spojení s úsilím mravním. v~r~sta}o
v představu o vyvolenosti českého národa (před~ta va m.eslanJs,tlck~),
aby přinesl pravé poznání a spásu světu. Ceštl11a zaujala mIstO)azyka společenského a úředního; strana táborská konala bohosluzby

jén jazykem českým, strana mírná užívala aspoň českého zpěvu
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bohoslužebného a čt1a při mši evangelium a epištolu česky. Ceské
slovo zvítězilo nejen nad němčinou, nýbrž i nad latinou, která byla
do té doby výhradním jazykem vzdělanců a převládala i v úřadech.
Po všech těchto stránkách porušovalo husitství dosavadní řády
a přinášelo plevrat, proti němuž se rozhodně stavěla ostatní Evropa. Bylo
již řečeno, že záhy po smrti Husově pojali vůdčí činitelé západoevropského křesťanstva rozhodnutí přemoci husitské bnutí násilím.
Papež vydal proti Cechům křížovou bulu a císař Zikmund sbíral
horlivě vojsko k zamýšlené výpravě do Cech. Zdálo se, že český
národ nebude moci odolati přesile, která se proti němu šikovala.
Leč nebezpečí husitů nezaleklo, naopak jen posílilo v nich odhodlání, jež vyslovili v listu do Kostnice z 2. září 1415. Mralmí nadšeni~
a horoucí záPal pro poznané pravdy vlily jim netušenou- sílu a bezmeznou ochotu obětovati vše na obranu svých ideálů. To bylo
základem jejich znamenitých úspěchů v nerovném boji s nepřáteli
a stalo se pevnou oporou husitské vojenské organisace, která byla přede
vším 'díJem slavného Jana ZiŽk;y Z Trocnova. Také husitské vojsko
složením a válečnými prostředky projevovalo. zřetelně revoluční
svůj původ. Jeho jádrem byly nižší vrstvy, drobní městští řemesl
níci a lid venkovský, kteří z nástrojů svého denního zaměstnání
(cepy) vytvořili obávané zbraně. Vozová hradba, sestavená dů
myslně Zižkou, poskytovala mu pevnou ochranu před útoky
nepřátel, bojujících ještě podle starého rytířského způsobu koňmo
a v těžkém brnění, a úkladnu k jeho obávaným výpadům. J ednooký a brzy dokonce slepý vůdce předepsal tomuto vojsku tuhou
kázeň, odpovídající vznešenosti cíle, pro nějž "boží bojovníci"
bojovali; základní pravidla husitského vojenského řádu obsahovala
také proslulá válečná píseň "Ktož jsú (Kdož jsou) boží bojovníci".
Vůdcovské a organisátorské nadání Zižkovo, podporované
vřelým zápalem všech bojovníků a jejich uvědomením, uči
nilo husitské vojsko nepřemoŽitelné. V několika měsících na rozhraní
roku 1419 a 1420 podařilo se Zižkovi vybudovati táborské vojsko,
které již v polovici roku 1420 dobylo před Prahou slavného vítězství nad uherským a německým vojskem Zikmundovým na
hoře Vítkově (na paměť tohoto vítězství přezvána záhy Zižkovem).
Toto vítězství založilo vojenskou slávu Zižkovu a za ním následoPorážka kNŽáků u-DomaŽlic.
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valy další skvělé úspěchy; zejména na počátku r. 1422 porazil Zižka opět Zikmunda u Kutné Hory a Německého Brodu a o rok
později důmyslně podnikl slavné tažení do Uher. Ač Zižka náhle
umřel již v říjnu 1424, přece čtyři roky jeho vůdčího postavení
v husitské revoluci postačily, aby vychoval znamenité nástupce;
z nich vynikl obzvláště Prokop Velikj (Holý), který se stal vůd
cem vojska táborského.

List ŽižkJiv.

Ani rostoucí neblahé vnitřní spory mezi husitskými stranami 11(:
mohly zeslabiti husitské vojenské moci. Nové a nové pokusy Zikmundovy zničiti nenáviděné husitství křížovými výpravami žalostně ztroskotávaly, a naopak Prokop Veliký zahájil vpády (t. zv.
"rejzy") do zemí německých. Naposled se vzchopilo Německo
k útoku proti Cechům vsrpnu r. 143 I, kdysevčelo křižáků postavil
sám kardinál] ulián Cesarini. V ýpra va však dospěla jen za hranice
Cech, kde ji u Domažlic stihla potupná porážka. Tím se husitské
úspěchy dovršily. V táboře nepřátelském nabylo převahy přesvěd-

79

ČESKÝ STÁT V DOBĚ HUSITSKÉ

čení, které se šířilo již dříve zejména v Německu a jež se snažil pO-,
síliti Prokop Veliký nátlakem zahraničních výprav, že Cechy nem
možno přemoci nási!íma že bude nutno sjednati s nimi mír poskyt~u
tím některých ústupků j("jich náboženským požadavkům. Míroveh?
jednání ujal se několik měsíců po porážce domažlické obecný koncil,
jenž se právě sešel v Basileji, aby obnovil jednotu znesvářeného západního křesťanstva a provedl nápravu mravů.
Husité, kteří se nechtěli vymknouti z církevní jednoty -:
ještě v XV. století byla tato jed~ota výr~z~m osvětové posp,ohtOS;1
západnlho křesťanstva - a ~~h.se v b?J ,len na. obranuv~veho, naboženského přesvědčení, prlJah pozvan1 koncllu k prate~skemu
vyjednávání. Jejich požadavky se od r. 1420 nezměn1ly a )akoona
počátku války žádali i nyní uznání a svobodu čtyřem ar~lku~um
pražským; za předběžného jednání v Chebu ~r. 14321 Sl o;sc:n
vymínili úplnou rovnoprávnost a volnost přI vla~tn1m. Jl!trOl~elJ2
vyje~návání, kt~ré počalo v lednu vr. 1433. Os:rěd~ovalt:h vs~~
husité po čtrnacte let rozhodnou prevahu na poh vo)ensken:, ~La
zali v Basileji vinou umirněnýcb husitů svou slabost na polt dtplomatickém. Obratnosti vyjednavačů koncilu podařilo se rozbiti
počáteční sjednocenost husitů a neblaze posíliti ducha stranickosti
ve straně umírněné.
JVlezi umírněnými husity již od delšíbo času rostl proud, který byl
ochoten uzavříti mír i byť by církev povolila méně, než obsahoval~
čtyři artikule (této krajní pravici posta~?valo v po~st,at? povolen~
kalicha)' přední jeho snahou bylo potrztt stranu radzkalm. V poza dl
této snai1Y nebyla jen touha obnoviti klid a pořádek v z~mi: kter~
čtrnáctiletou válkou byla velmi zpustošena, a odpor protI vOJenske
diktatuře Táborů a Sirotků (tak se přezvalo po smrti svého vůdce
vlastní vojsko Zižkovo, jež Zižka zřídil r. 1423 vseverovýchodních
Cechách kolem Králové Hradce), nýbrž také úmysl potlačiti demokratické prvkJl) jejichž nositelem bylo právě ra?ik~lní h~sitství.,~( p:ovedeni svého úmyslu neostýchala se tato hus1tska praVIce, v nl~ mel~
převahu vyšší šlechta, toužící po poEtickén: vůdc~v~tvi, spo)O"vatl
se s katoIíkya přijimatiod basilejského konCIlu penež1tou pod~o~u.
Koncil protahoval mírov~ jednání a vyčk~:alv ov~ce nebl~hé p?,lIt1k~
umírněných husitů, kteř1 zcela zapomneh, ze predstavltele nmske
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církve donutily k povolnosti jen husitské zbraně. Ke konci května
r. I434 padlo rozhodnutí. V bratrovražedné bitzlě u Lipan, v níž zahynuli přední vůdcové radikálů, zejména pak Prokop Veliký, porazilo vojsko umírněných spojené Tábory a Sirotky, čímž strana
radikální byla velmi oslabena a její vůle se při mírovém jednání
s koncilem nemohla uplatniti. Ukázalo se záhy. jaká škoda byla tím
způsobena celému husitství.
Basilejský koncil, jenž svým postupem značně otupil ostří husitské
vojenské moci, nebyl po Lipanech
ochoten učiniti Cechům ani ty ústupky, jichž požadovala vlastn{mírná strana husitská, vedená žákem Jakoubka ze Stříbra Janem Rokycanou. '
Bral zřetel jen na krajní pravici umírněných (ze šlechty rozhodující slovo
měl v ní Menhart z Hradce, z knčží
pak Jan z Příbramě a Prokop z Plzně); z husitských požadavků povoloval pouze kalich a i ten ve smyslu
podstatně odlišném od smyslu Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany.
Husitům nezbylo, než přijmouti to,
co koncil nabízel. Rokycana se svými
stoupenci se dosti bláhově domní!'vl. Jon Rok)'cona.
val, že v budoucnosti za příznivěj
ších okolností bude možno Cechům
dosáhnouti ústupků větších. A tak na počátku července r. 1436
přijali husité v Jihlavě mírové podmínkJ' koncilu; t. zv. kompaktáta;
která byla mírovou smlouvou Cechů s celým západním ldesťanstvem.

O přijetí kompaktát se značně přičinil císař Zikmund, neboť
od výsledku mírovébo jednání záviselo také jeho uznání za čes
kého krále českým národem. Proto se snažil usnadniti uzavřeni
míru tím, že učinil Cechům, ač s obojakými úmysly, některé
ústupky, k nimž basilejský koncil svoliti necbtěl. J ebo počínání
Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti 6..

Sr
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mělo plný úspěch; přijetí kompaktát Zástupci českého národa bylo spojeno
s uznáním Zikmunda za českého krále.
.
. , v, V'v'
Věnovali jsme otázce německé kolonlsace a hUSltstvl obsuneJsl
pozornost nejen proto, že jde o nejdůležitější a nejvýznamnější
zjevy našich dějin, nýbrž i, že čtenář srovnáváním č:ského du~
chovního a národního vývoje XIII.-XV. století s dneskem sezna
překvapující obdoby mezi dobami časově tak vzdálen1mi; poučné
jest zejména srovnání rozvoje husitské revoluce s vývoJem českých
poměrů'-hejnovějšich, válečných a poválečných. Nyní možno omeziti další vypravování na míru nejnutnější.

Kompaktáta (deska

7)

Národním museu J.

Husitská revoluce byla těŽkou Zkouškou soudržnosti českého státu)
prudká protiva mezi českým husitstvím a německým
katolictvím působila v něm rozkladně. Zdálo se zejména, že český
stát pozbude Lužic a Slezska, o něž usilovalo Sasko, Braniborsko
a Polsko. Vskutku však toto nebezpečí přešlo téměř bez škodlivých
následků; jen malé území Slezska přešlo do rukou polských. Naopak se pod české panství Jiskt)! Z Brandýsa dostalo na třináct let
(1440-1453) Slovemko tomuto, bohužel krátkému spojení
československému jest věnován proslulý Jiráskův román "Bralrstvo" - , které bylo obsazeno jménem Ladislava Pohrobka, syna
českého krále Albrechta Rakouského (nástupce krále Zikmunda
v L 1437-1439).
Nejpřednější zásluhu o to, že český stát vyšel bez pohromy
z mnohaletého viru války a zmatkú, získal si znamenitý Jiří Z Poděbrad (1459---:-I471), král z české a husitské krve, který myšlenneboť
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kově O mnoho předstihoval dobu, v níž žil. Jiřík byl představIte
lem httsitské státotvornosti, která se v něm znamenitě uplatnila.
Jeho zásluhou byla takřka ztracená Lužice opět pevně spojena
s českým státem a vrácena mu velká část zahraničnich lén, která
byla od té doby rozdělena ve tři skupiny (bavorskou, saskou a braniborskou). Uvnitř českého státu došlo k menším změnám. Kraj
žitavský pro své přirozené sklony přestal býti součástí Cech a pře
šel k Lužici, kraj kladský,
jenž se v dalším vývoji při
kláněl ke Slezsku, obdržel
samostatné postavení. Lucembursko bylo v té době
ztraceno pro český stát trvale
a přešlo na vévody burgundské, ač ještě v první polovici XVI. století trvalo v
Cechách vědomí jeho pří
slušnosti k české koruně; k
odcizení Lucemburska nejvice přispívala odloučenost
od území českého státu. Přes
všechny obtíže vnější a vnitř
ní zachránil tak Jiří Z Poděbrad
českému státu Z dědict/Jí Karla
Jiří Z Poděbrad.
IV. valnou většinu
Tiřík neomezil se však jen na obnovení územní celistvosti čes
kébo statu, nýbrž zjednal mu také vynikající postavení mezinárodní,
takže se český stát stal opět důležitým činitelem v středoevropské
politice. Usiloval také o vytvoření mírového spolku křeslans9ch knížat - tím se stal předchůdcem novodobých pokusů o zachování
evropskébo, po případě světového míru - , který by ukončil
války mezi křesťanskými státy a řešil by případné spory na mezinárodním rozhodčím soudu; tento spolek měl také vypuditi z Evropy Turky, kteří ovládli předtím poloostrov Balkánský ar. 1453
se zmocnili Cařihradu. Na mírový spolek měla přejíti nejvyšší
světská moc v celém křesťanstvu, což bylo namířeno proti císaři
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~. papeži, kteří svými světovládnými snahami byli největšimi ru-

slteh evropského míru. Tento znamenitý plán se sice neuskutečnil,
XV. století nebylo pro jeho provedeni zralé, svědčí však
o pokrokovém státnickém duchu Jiřího z Poděbrad.
CeJkému Živlu přinesla Jiříkova vláda další rozmach. Ceština
~e ~tala nejen výhradním úředním jazykem českého státu, nýbrž
1 diplomatickým jazykem v jeho styku s Polskem, Uhrami a se
zeměmi německými. Vlivem správy českých úředníků počeštilo
se Horní Slezsko, a také na Srby v Lužici mocně působil vzrůst
českého národního uvědomení. Význam i počet německého obyvatelstva - udrželo se hlavně v Dolním Slezsku a v Lužici značně poklesl, takže česká včtšina podle spravedlnosti udávala
ráz českél1Jtt státu. Ceský národ ukázal znovu v této době, že je
tvůrcem, nositelem a udržovatelem českého státu.
Tento slibný vývoj byl však zase
ohrožen stolicí papežskou. Papež Pius
Podpis Jiřího Z Poděbrad.
II. zrušil r. 1462 platnost kompaktát, a když se Jiří z Poděbrad
nechtěl Jeho rozsudku podrobiti, získal proti němu uherského krále
Nfatyáše. ~atyáš, doufaje se zmocniti české koruny, zahájil s Jiříkem bOJ, v němž se však vítězství klonilo na stranu českou.
Bohužel uprostřed války zemřel Jiřík a z jeho návodu povolal
česk'ý ~něm za českého krále Vladislava, syna polského krále
Kazl:;:nu,a Z r~du v]agell?vců. Tím vsto~pil na český trůn novj
vladarsky rod, jenz VladIslavem a Ludvlkem vládl v letech 1471
až 1526.
.
Vladisla v nestal se však hned panovníkem celého českého státu.
R. ~y~ 78 by} nuc~n od~tou'piti Matyáš~vi uherskému všechny vedleJs~ zeme, takze vladl Jen v Cechach. Teprve po Matyášově
smrti (r. 1490) byla opět obnovena jednota českého státu. Současná
volba Vladislavova za krále uherského neměla státoprávního význ.amu. Nepříznivé bylo ovšem to, že král pobýval další dobu
m~m~ území. č,eské ~wr,:ny, čím~ se zmenšovala její politická,
z~J.me~a m~zlllarodvm :azno~t a. vyaha. To byl.počátek ~jesáJ?í mezina1odmho vyznamh ceskeho statu, lez pak velmI urychlIl nový paponěvadž

o

POČATKY PANSTVí Hl\BSBURSKÉHO RODU

novnický rod Habsbu~ků, který r. 1526 po vymření Jagellovců
zasedl na český trůn. Ceský stát se ocitl na šikmé ploše a s ním
i jeho budovatel, český národ.
POČATKY PANSTVí HABSBURSKÉHO RODU

V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ
(OD R. 1526 DO BITVY BĚLOHORSKÉ)

Smrtí mladistvého a bezdětného Ludvíka Jagellovce český
trůn opět osiřel, český stát byl bez panovníka. Bylo však v Evropě
množství těch, kteří byli ochotni vzíti na sebe uprázdněnou hodnost a moc českého krále. Na jedenáct uchazečů se přihlašovalo
u stavů českého království, kteří se rozhodIl užíti svého práva a obsaditi panovnický stolec svobodnou volbou. Ze sobecké povýšenosti vyloučili však z účasti na ní vedlejší země české koruny
a vzbudili tím v nich trpkost a povážlivé odhodlání neHditi se
ohledem na rozhodnutí mateřské země.
Mezi uchazeči o českj trůn vedle některých knížat německých
byl také král francouzský František 1. a král polský Zikmund,
a na vedlejší země, zejména na Moravu, zdvihl nároky Jan Zápolský, který byl po nešťastné bitvě mohačské zvolen většinou
uherské šlechty králem uherským. Také v Cechách se vynořila
myšlenka, zda by neměl býti nový král zvolen z domácí krve, ale
záhy zapadla pro nedostatek vhodné osoby a pro lakotnost části
šlechty, která si chtěla dáti své hlasy dobře zaplatiti. Nejvážnějšími
uchazeči byli jednak vévodové baz'orští, bratří Ludvík a Vilém,
jednak rakouský arcikníže Ferdinand Habsburskj. Ferdinand ucházel
se s počátku o český trůn jako manžel Anny Jagellovny, sestry
krále Ludvíka, kterou pokládal za dědičku české korunv.
Byl však nucen ustoupiti od tohoto právního nároku, jejž čeŠtí
stavové neuznávali, a vejíti s ostatními uchazeči ve volební záPas;
při němž se nešetřilo ani sliby, ani penězi.
Na počátku volebního jednáni měla lepši naději na úspěch
strana bavorská. Když se však habsburským straníkům podařilo
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ziskati vyhlídkami na bohatou odměnu nejmocnčjší osobu v Cechách, hrabivého Zdeňka Lva z Rožmitálu, byla porážka bavorských vévodů zpečetěna. Dne 2]. Nina IJ26 byl zvláštním čtyři
advacetičlenným vvborem sněmu, zasedaiícím ve svatováclavské
kapli hradčanského velechrá\ mu sv. Vita,jedllOllJ)'slně zvolen
za českého krále HabsburkPerdil1~!?d. Druhébo dne byl výsledek volbv slavnostně oznámen a přija-t plným sněmem
a učiněny přípravy k vypravení poselstvi do Vídně, jež
by Ferdinandovi oznámilo
vůli národa a přijalo od něho
určité zá vazky pro příští jeho
vládu. Jinak si však počÍnaJj
stavové vedlejších zemí, vyloučeni z volby. Ti uznaJi dč
dické právo arcikněžny Anny
na české země a přijali na jeho
základě Ferdinanda za svého
pána a vladaře.
Teprve budoucnost jasně
ukázala OSttdllOJ'! volb)! Pťl-dil1al1doVJ! za českého krále, jež se
stala počátkem neštěstí jak
rerdifiand 1.
pro český stát, tak pro český
národ. Ferdinand, který záhy
po rozhodnutí českých stavů byl zvolen menšinou uherské šlechty
také králem uhersk:ým, spojil pod vládo!t Habsbttrského rodu třipz/vodně
saJJ10statné stdtní celk)'1 korunu českou, korunu uherskou a rakouské
země alpské. Právně ard nebylo mezi těmito třemi částmi habsburského panství až do počátku XVIII. stol., do vydání t. zv. pragmatické sankce, užšího svazku, ve skutečnosti se však tato lednota,
spočívající původně v osobě společného panovníka, prohlubovala
časem i věcně a vyústila posléze v jedmt!t říše rakousko-uherské. Již FerJ
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1. (1526-15 64) přes slavnostní závazky, které dal po své
volbě českým stavům, snažil se sjednotiti český stát s ostatním
svým panstvíni aspoň po některých stránkách. Zřídil zejména ně
kolik společných úřadů pro všechny své země, tajnou radu pro
věci zahraniční, vojenskou radu pro věci vojenské a dvorskou
komoru pro jednotnou správu královských příjmů. Dokonce se
pokoušel vytvořiti také jednotný sněm, v čemž však narazil na
rozhodný odpor českých staviL Ve svém úsilí po sjednocení
(centralismus) české koruny, uherského státu a rakouských zemí
alpských řídil se Ferdinand 1. a po něm všichni jeho ná~stupci
především zájmem rodu habsburského, který byl začasté v rozporu

zemích. Ještě méně se pak snažili Habsburkové, Ferdinandem 1.
počínaje, pochopiti a přizpůsobiti se duchu českého národa
a jeho osvětovému snažení, jak se zejména projevovalo podle po-
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prospěchem českého

státu.
Byl to právě český stát, jemuž centralistické snahy Habsburků přinesfy
největší škody a jenž byl jimi ponenáhlu Zbaz/ován své nezávislosti a samostatnosti a pohlcován vznikající říší (monarchií) habsburskou.
Ceskákoruna, na prvním místě Cechy, musila také zaplatiti nezdary habsburské politiky ztrátou velké části slJého území. J eií obyvatelstvo bylo
nuceno nésti těžká finanční břemena, jež Habsburkové, usilující jako'
někdy Karel Veliký o světovládu, neobraceli k hospodářskému
a osvětovému prospěchu českých zemí, nýbrž nasvé výbojea na své
zahraniční války, které vedli jedině v zájmu a ve prospěch svého
rodu. Z ohromných peněžních příspěvků a těžké daně z krve čes
kého státu vedli Hahsburkové především staletou svou vojnu
s Turky, která počala již r. 1529 a potrvala s některými přestávkami
až do století XVIII., zaplatili jimi však též množství jiných svých
rodových podniků.
Jako český stát, trpěl pod habsburským panstvím také český
národ. Jaký rozdíl jest mezi rodem lucemburským a habsburským, ač oba byly původu cizího, nečeského! Lucemburkovci
záhy úplně splynuli s českým prostředím (zejména Karel IV.
a Václav IV.), uvedli v soulad prospěch svého rodu s prospěchem
českého státu a národa. Habsburkové zůstali však vžrhl českému OVZduší
cizinci. Jejich znalost českého jazyka byla pravidelně velmi chatrná, takže ve styku s nimi bylo nutno převážně užívati němčiny,
jako vůbec jejich dvůr byl z velké části německý. To bylo jednou z příčin počátk.tt nového vzrůstu německého Živlu a jazyka v českých
88
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ze XV J. století.

vahy doby v otázce náboženské, v husitství. A nejen že se Habsburkové nesnažili přizpůsobiti českému myšlenkovému prostředí
nebo se aspoň k němu nestranně chovati, nýbrž se naopak stavěli
rozhodně proti němu a pokoušeli se je všemi prostředky, i hru-
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bým n~s~lím potlačiti! Proto český národ pojal velmi záhy hlubokott neduveru k Habsburkům, z níž posléze vvrostlo odhodlání odníti
tomuto zpronevěřilému rodu český trůn."
~ato nedůvěra českého národa se projevila již vůči Ferdinando;~ 1. yy!ádřY ji zmužile a ostře ve svém listu, zaslaném r. 1539
krall, predak cesko-moravských stavů, Jan Z Pernštejna. Leč jeho
sprave dlivé výtky a upozornění, že český národ nemůže míti
k.s~érr:~.kráy důvěry a příchylnosti, když tento neprojevuje těchto
~ltu ':UCl r:~mu, vyzně~y zcela naprá~dno. Ferdinand 1., jemuž
sIo pred~vslm o prospech habsburskeho rodu a o posílení jeho
evropskeho postavení, pokračoval na dráze započaté. Nedůstojný
mi prostředky lámal odpor před
stavitelů českého národa , stavů ,
na sněmích, bránil svobodě nábožeJ1ské) která byla výrazným a svérázným projevem českého ducha
náboženského. Jeho odpor obracel se zejména proti Jednotě bratrské, vzniklé z myšlenek Petra
Podpi.r Ferdinanda J.
Chelčického v poÍovici XV. století, a proti t. zv. novoutrakvistum, t. J. stoupencům husitství, na něž silným vlivem působilo od
r. 1519 ,luterství. Proti zdrcující nekatolické většině národa snažil
se ~erdl,n~ndv 1. p~síliti v českjch zemích katolictví) jež se od XV. stole:1 ~dCIZl~O ,ceskemu duchu. Postup králův směřoval na prvním
m:ste pr?t1 ~lV~U městskému a nižší šlechtě, kde od dob husitských
mela ,sve stredlsko myšlenka náboženské a politické svobody národnl a kde se tudíž odpor proti Ferdinandovu porušování zemské
ústavy ve prospěch moci královské ozýval nejprudčeji.
v Na~romaděná nespokojeJ1ost vybuchla na počátku r. I J 47. Bezprostredm PoPU? k tomuto prvnímu českému povstání proti Habsburkilm
P?sl~ytla horl1vá účast .l~rále ~erdinanda 1. po boku jeho bratra
cl~are Karla V. na bOjl protI německým evangelíkům, sdruženy~ na obranu své víry v t. zv. jednotě Šmalkaldské. Dčelem
b~Je bylo ~ocí donutiti protestanty k dohodě či spíše k poddání
vue katolIcké, tudíž znásilniti svobodu jejich svědomí. K too

'

mu, tak si představoval Ferdinand, měly mu poskytnouti nejpřed
nější vojenskou pomoc Cechy. Většina českého obyvatelstva byla
však z náboženských důvodů nakloněna evangelíkům a odmítala
rozhodně, aby král použil českého vojska k potlačení německých
nekatolíků.

Nezákonný postup Ferdinandův ospravedlňoval myšlenku povstání.
V čele odboje postavila se Praha, kolem níž se seskupila skoro
všechna ostatní svobodná města království; k tomuto odboji,
v němž proti Habsburkům obzvlášť horlivě vystupovala Jednota
bratrská, se pripojila posléze vlivem výmluvného Viléma Kři
neckého z Ronova také šlechta. Cílem odboje nebylo sesazení
Habsburků, nýbrž Ferdinand měl býti donucen k důležitým
ústupkům ve prospěch náboženské a politické svobody. Důrazu
odboji dodávalo sebrání vojska, jemuž byl v čelo postaven Kašpar
Pflug z Rabštejna. Bohužel však nepočínali si čeští stavové v této
důležité chvíli s náležitou rozhodnosti. Neblahým vlivem působila
žárlivost šlechty na vůdčí postavení měst vodboji, čímž jako by se
vracela doba husitská! Než stavové poznali osudnost své váhavosti,
zvítězil císař Karel V. s králem Ferdinandem nad vojskem Šmalkaldské jednoty v dubnu r. 1547. Tím byl také zpečetěn osud čes
kého povstání.
Mčsta, na prvním místě Praha, byla sice odhodlána i poté pokračovati v odboji, byla však opuštěm, ba zrazena většinou šlechty, zděšené vítězstvím královýrn. Až na nčkolik jednotlivců dosáhla šlechta plného odpuštění Ferdinandova. Zato těžce a krutě
dopadl hnězl Habsburků na pťtvodce odboje) na města a Jednotu bratrskou;
uložené tresty byly předobrazem událostí pobělohorských. Cílem
Ferdinandovým bylo odstraniti postavení, jehož si česká města
dobyla za válek husitských v duchu husitské demokracie, a zničiti jejich moc politickou, hospodářskou a vojenskou. To bylo
uskutečněno konfiskací městských výsad, statků a zbraní a uložením velkých pokut. Samospráva měst byla podlomena a podvrácen jejich význam politický. Dosavadní jistá rovnováha mezi
stavy byla tím porušena v úplný neprospěch vrstev neurozených a nadvláda šlechty byla utvrzena. Především však vytěžil z tohoto nelítostného pokoření měst habsburský král, jenž znamenitě
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zvýšil svou moc a velice se obohatit Doplnil svůj zisk konjisk.acl
statků někter.fch šlechtickJch jednotlivc?J zej ména člen ů Jednoty bratrské.
několik šlechtických osob bylo odsouzeno k doživotnímu žalářl.
Jednota bratrská byla potrestána vypovězením a mnozí její
příslušníci byli týráni, mučeni a vězně!'i. Tím byli donuceni členovi
Jednoty k hromadnému v)'stěhovalectv!,' nalezli útulek jednak na Moravě, kde stavové pro svou neúčast na povstání ubránili proti Ferdi

trůn český a tím i jejích potomků, Ferdinandových synů. Až do

j

r. 1547 odpírali stavové vyhověti této žádosti; nyní však byli donuceni povoliti, vzdií.ti se svého práva na svobodnou volbu a při
jímati Habsburky za své krále.
Nebyl to však konec, nýbrž teprve počátek boje Habsburků
proti českému národu) boje urputného, jenž skončil až po čtyřech
stech letech! Až do Bílé hory měl boj především povahu nábo-

Hradpražský (Sadelerova rytina Z r. I606).

Klementinum, sídlo l'ádu jesuitského.

nandovým snahám náboženskou svobodu, jednak pak v Polsku.
Tresty Ferdinandovy vyvrcholily vsrpnu 1547 popravou dvou rytířů
a dvou měšťanů.
Svého vítězství užil Ferdinand také k zabezpečení českého státtf
pro habsbursk.frod. Roku 1541 shořely při velkém požáru pražského
hradu desky zemské, v nichž vedle n1ajetkových a sněmovních zákonů byly vepsány též podmínky, jež přijal a potvrdil Ferdinand
při své volbě, zejména že byl stavy svobodně zvolen. Po zničeni
des k odmítl Ferdinand obnoviti tento zápis a naopak se snažil pohnouti stavy, aby uznali dědické právo jeho manželky Anny na

ženskou a byl se strany českého národa zápasem za svobodu svedoml v českém duchu snášelivosti. Naproti tomu Habsburkové) až
na krále Maxmiliána ll. (1564-1576), vstoupili do služeb bojovného
protireformačního katolictví; jehož plánem bylo potříti myšlenku náboženské svobody a vyhladiti duchovním i tělesným násilím nekatolíky. Předním nositelem těchto úmyslů byl řád jesuitský, jenž
byl do Cech uveden Ferdinandem 1. r. 1556. On to také byl, jenž
v druhé polovici XVI. století vychoval v kruzích české šlechty
několik vášnivých jednotlivců, nesmiřitelně nenávidících své nekatolické soura"dáky a přivolávajících hroznou bouři bělohorskou!
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Zápas za svobodu náboženskou vedli představitelé če~ké!1o ná~
roda marně i za krále Maxmiliána II., ač tento byl, zeJmena ve
svých mladších letech, velmi příznivě nakloněn myšl~nká:n. eva?[l:clickým. I u něho, oslabovaného těžkou chorobou, Fko~ 1 zml~~ného nejistotami svědomí a výh~ůžným nátlakem předáků kat~
lického světa, papežské stolice a Spanělska, nabyl na konec p.revahy sobecký zájem habsburského rodu. Také on plýtval shby
a královským slovem, jež však stihl osud slibů tolika Habsburků:
že nikdy nebyly splněny a že sloužily jen k oklamání česk~ho n~
roda! Maxmilián slíbil sice r. 1575 po dlouhém a napínavem snemovním jednání svobodu stoupencům Ceské konfese, novoutrakvistům a Ceským bratřím, leč jeho slib, nemálo omezený, neměl
povahy zákona a nemohl býti nekatolíkům zárukou jejich ochrany.
Kolik drahocenných sil přinutili Habsburkové český národ vyplýtvati bojem za svobodu svědomí a jak. zločinně mu tím zabránili užíti jeho schopností i na jiných polích lidského snaženi
a myšlení!
,
.
Za krále Rudolfa II. (1576- I 6 II), vychovaneho v protlteformačním ovzduší španělského dvora královského, ~e t~nt? z~p:.~
ještě přiostřil. Cím dále tím více vystupovalo katohct':l vyb,oJnep
a výbojněji, ač se k němu hlásil jen malý zlomek če~l~eh~ na:od~.
Rudolf II. svěřil nejvyšší úřady jen katolíkům, kten uŽfvah neJ~ůznější~.b. prostř:~~(ů, v~hr.ůž~k a ná~i1í, p~o~i. nekato~í_l~ům, a~y
Je zastraslha potlaC1h. Mezlmml smutne vymkli Jme~ovlte Zd~n~k
Popel z Lobkovic, Slavata z <:hlumu a Jaros~av ~ont~ z MartInl~.
Tato vláda byla zcela pod vlIvem vysla,n.ce span~lske:1o avpapez~
ského, kteří bděli nad tím, aby ve chvll1 slabostI dusevnc chory
král ncvyhověl ustavičným žádostem o náboženskou svobodu.
Takovýto postup dráždil nekatolickou většinu a vn~kal j~ ;nyšlen:
ku domoci se splnění spravedlivých svých požadavku nászltJJ7, kdyz
její dosavadní mnohaletá umírněnost byla bezvýs~edná. Bez~hle~~í.
a 11ťsmifitelní katolíci pod účinnou ocbranotl a za pomoC! Habsburku llhandt
vědomě a úlJ~yslně českj národ na osudnou cestu revofu~e. N~božensl~~ vášeň
zatemňovala u nich vědomí národní pospohtostl a obluslla hlas
společné krve - ne pro dobro národa, ale k jeho zkázea pro vítěz
ství cizích, národu nepřátelských zájmú.

V poslední chvíli zasvitla však přece naděje, že neblahému tomuto počínání bude učiněn konec. SlJár, jenž vypukl mezi králem
Rudolfem a ctižádostivým jeho bratrem !k!atyášellJ, poskytl českým
stavům příležitost, aby důrazné obnovili svou žádost za svobodu
náboženskou. Vším právem
mohli očekávati vděk králův, neboť jen dík jejich rozhodnutí zachoval aspoň část
svého panstvi. V děčnost nebyla však nikdy ctností Habsburků a nebyla také vlastností Rudolfovou. Ani Rudolf,
podněcován katolíky, nemínil dodržcti slibů, jež učinil
v době ncjvětší své nouze.
Tentokráte však stavové se
nezalekli hrozeb a násilí a
zabájili ozbrojenj odboj, svola vše vojsko a zřídivše si
vlastní vládu. Tomuto nátlaku král konečně ustoupil
a 9. července 16°9 podepsal
t. zv. Majestát, jímž se povolovala ~áboženská svoboda
vyznavačům Ceské konfese
a poskytovaly se záruky, že
povolená svoboda bude zákonitě dodržována.
Nesplnilo se však, bohužel, očekávání, že zákon o
Vilim Slavata Z Chlumu a Košumberka.
náboženské svobodě dá českému národu klid pro další vývoj . .vášniví ,katolí~i nesmíři~i s~'
nikdy s vydáním Majestátu; nes~íř11 s,e s n1m ~nl Rudolf" J.en::
se r. r6II pokusil, ale bezvýsl~dne, take ~ toho ~~vodu oynasllny
převrat v Cechách, ani jcho nastupce kral,~Maty;ts (I6~r az.r6,I9)·
Jako Matyáš, tak i členové vlády mnohonasobne porusovah zako95
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nhou svo~~du svěd~mi. Připravovali se k násilnému pFevratu} jímž
by vyhladIlI nekatolIckou většinu českého národa. Prosadili dok~nce r. 1~~.7' že ještě za života bezdětného Matyáše byl za jeho
~~st,:pce'pnJat odc~10vanec jesuitů, arcikníze Ferdinand Styrskj) který
)lz predtlm smutne prosIul svým násilným postupem proti protestantům v zemích alpských.

NEŠŤASTNÝ BOJ ČESKÉHO ~ARODA S HABSBCRKY

příčiny a cíl bouře, která se r. 1618 rozpoutala nad českou korunou
a českým národem.
Bezprostředním popudem k l!fbuchu byla otázka kostelů, vystavěných německými evangelíky severočeských měst Broumova
a I-Irobů, která po několik let rozrušovala českou veřejnost. Po
korunovaci Ferdinanda Styrského rozhodla Matyášova vláda kostel v Broumově zavříti a v Hrobech rozbořiti. Toto násilí pohnulo
zákonité ochránce (defensory) svobod Majestátu, že podle svéhó
práva svolali do Praby k 6. březnu 1618 sjezd nekatolických stavů.
Tento sjezd vypracoval stížný spis, v němž snesl doklady protizákonného počínání vlády, a zaslal králi Matyášovi do Vídně s rozhodnutím, že se opět sejde 21. května, aby vyslechl odpověď královu.
Matyáš pokusil se zastrašiti stavy hrozbami a zakázal jim konati chystaný sjezd. ] eho zákaz spočíval ovšem v čiré libovůli
a odporoval Majestátu. Proto také stavové zákazu neuposlecbli.
Shromáždili se ustanoveného dne v Praze a usnesli se příkladně
potrestati jako velezrádce ty muže, jež považovali za nejpřednější
původce předchozích násilnických útisků. Své usnesení vykonali
23. května, svrhše z oken královského hradu pražského, jenž od
doby Matyášovy přestal býti sídlem českých králů, místodržící
Slavatu a Martinice. Touto defenestrací byl zahájen osudnj odboj českého

národa proti Habsburhbn.
NEŠŤASTNÝ BO] ČESKÉHO NARODA S HABSBURKY

Defenestrace
v Theatrutll Buropaeulll).

(Merianů/J dřevoryt

~el~atolickáy yvětšina národa, na jejíž straně byla přelJaha mraVlll
a pravnt} rozhorcena nad soustavným porušováním zákona a vě
doma zločinnýc~.plánů katolíků, vedených Habsburky, byla rozhodnuta ~bran}tl drahocenné svobody třebas zbraní. Pod povrchem zralo presvědčení, že právo národa bude zajištěno teprve
odstraněním nenáviděného a násilnického habsburského rodu. Takové byly

Většina českých stavů nepokládala defenestraci za skutek, obracející se proti králi, jak také prohlašovala ve své písemné obraně,
zaslané králi Matyášovi, nýbrž chtěla dáti vídeňské vládě s Melchiorem Khleslem v čele a katolick}Tm horlivcům českýn1 jen dů
raznou výstrahu, aby bylo šetřeno zákona o náboženské svobodě.
Přes to však další vývoj strhával rycble celou zemi v protibabsburskou revoluci, na kterou od počátku myslilo pouze několik
jednotlivců. Lavina událostí dostala se do prudkého pohybu a
nepodařilo se ji už zastaviti.
Ollr,Í,zKové dějiny naší samost;1tnosti

7.
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Hned příští den po defenestraci zvolili stavové třicet sp~ávetl
(direktorů) země se vzdělaným a zkušeným Václavem VtlelJJe:J~
Z Roupova v čele. V této revoluční vládě české zase~alo po ~eslt:
zástupcích ze stavu panského, rytířského a městskeho. Soucasne
pak byla svolána vojenská zemská hotovost v síle 20.00~ mužů ayro v,0jenské potřeby byly zabaveny daně, pov?lované snemem. ,Vrchl;lm
velItelem stavovske armady
byl ustanoven hrabě Jindřich

Jako nebyly malicherné důvody, které vedly české stavy k prvním revolučním krokům, stejně nelze je obviňovati z lehkomyslné
ukvapenosti. Ceští stavové směli vším právem počítati s tím, že
se jejich zápas na obranu svobody svědomí potká s porozuměním
a s účinnou podporou především ve světě protestantském - v Ně
mecku, Holandsku, Anglii a v zemích severských - s nímž byli
již dlouhou dobu v úzkých
stycích náboženský-ch, církevních a oso bních. Mohli též
doufati, že se na jejich stranu
posta ví také političtí odpůr
cové habsburských snah po
světovládě, k nimž patřila zejména Francie, dále některé
státy italské, na prvním místě
Benátky, a konečně Turecko.
Bohužel však tyto naděje
v zahraniční pomoc Z velké části
selhaly. N ej větší zahraniční pomoc vojenská, jíž se jirn dostalo od katolického vévody
Karla Emanuela Savojského, nestačila, aby rozhodla válku v

jÝJafJ1áš Z Thurnu) nesmiřitelný
nepřítel Habsburků. Přes revolučnost těchto opatření opakovali čeští stavové v podstatě
svůj postup z bouřlivého roku

160 9, jenž jim dopomohl k
znamenitému úspěchu.
V této rozhodné chvíli záleželo jen na tom, jak se zachová král Matyáš. První zprávy o
pražské defenestraci vzbudily
ve Vídnizděšeníanejvlivnější
rádce Matyášův Khlesl důtldi
věradilsohledemna prázdnou
královskou pokladnici a na povážlivou nespokojenost i v jiných zemích habsburských ke
smíru s českými stavy. Také
Ferdinand JI.
rozvážní čeští katolíci, zejména nejvyšší purkrabí Adam ze
Sternberka nabádali ke smířlivosti. Proti těmto radám se však
postavili s; vším důrazem katolíci rozhodní) kteří byli odhodláni
využíti vítané příležitosti k násilnému zdolání českJÍch nekatolíků. Jejich vůdcem v tomt? strašlivém zá~ě~~ byl l~o~u?ovaný ,~(fá~
český, arcikníže Ferd1nand Styrský, a )eJ1c~-: naleha~-l1 na zahaJ~nl
boje proti Cechům nakonec zvítězilo. Matyasovo ~olsko pod vOJevůdcem Dampierrem vpadlo do Cech a tak se valka stala neodvratnou.

český prospěch. Nejbolestnější
zklamání Phpravila však české
mu povstání jVforava) ač také
zde byla většina obyvatelstva

Kare! Bot/q!/oy.

nekatolická. Pod vlivem neprozřetelného Karla staršího ze Žerotína) člena Jednoty bratrsk~, .odmítli moravští stavové proti hlasu rozumu a srdce se postavit! po
bok Cechů. Tím byla promeškána slibná chvíle, kdy Habsburkové
mohli býti spojenými silan-j habsburských zemí a bez pomoci ciziny přemožení, a poskytnut jim čas, aby získali vojenskou a peněžitou pomoc zahraniční.
Teprve však po smrti krále Matyáše (v březnu 1619) dali čeští
stavové otevřeně najevo, že jejich cílem jest sesazení habsburského
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vstállí, jmenovitě nedostatek peněz k výplatě žoldu pro vojsko.

rodu s českého trůnu. "Chceme konehzě pomoci sobě a svým potomkům
Z rakouského otroctví", prohlásil jeden z předních strůjců povstání,
hrabě Jáchym Ondřej Slik. A také teprve nyní se stavové rozhodli
k důraznému postupu. Již před tím se na jejich stranu postavili
stavové slezští a k nim se připojili stavové lužičtí; konečně pak na
počátku května 1619, když hrabě Thurn vojensky zlomil vliv

Verbování vojínů a zbra~ě za třicetileté I'álky.

Karla ze Zerotína, p6dala se k leskétJJu povstání i iV/orava. Tak se
posléze všechny země korul1:.Y leské spojily k vjpuzení Habsburků. Bohužel
budoucnost ukázala, že k jednotě došlo opožděně; ztrátu celého
roku nebylo možno již nahraditi, třebaže se i stavovské vojsko
rozmnožilo počtem. Hrabě Thurn oblehl sice Vídeň, v niž se nástupce Matyášův Ferdinand II. ocitl ve velmi svízelném postavení, když se také stavové rakouských zemí stavěli k němu nepřátelsky, ale města nedobyl a musil nakonec kvapně ustoupiti
do Cech, kde nejvyšší velitel habsburského vojska Bouquoy dobyl
značného vojenského úspěchu.
V této chvíli se počaly ukazovati také jiné slabiny českého po-

Jako celá současná Evropa, tak i čeští stavové užívali vojska nájemného, žoldnéřů, získaných verbováním, kteří v krvavém ře
mesle válečnickém hledali obživu a obohacení; odtud také pochopíme, že ve vojsku katolickém bojovali žoldnéři protestantští a naopak. Není tudíž divu, že se v takovém vojsku uplatňovaly živly
dobrodružné a nekalé a že ochota těchto vojáků k boji závisela
především na výši žoldu a na správném jeho vyplácení a na možnosti kořistění. Proto žoldnéřské armády byly hroznou metlou nejen v kraji nepřátelském, nýbrž i v zemi, která je vydržovala, a
vyžadovaly ohromných nákladů peněžitých. Tím se české povstání podstatně lišilo od vilek husitských, v nichž bojoval dobrovolně celý národ osobně za své mravní ideály. Nyní široké vrstvy
byly limzého zápasu vzdáleny, ačkoliv s ním souhlasily, a veškero
rozhodování spočívalo jen v rukách stavovských, především
šlechty.
Smrt Matyášova přiměla čé'ské stavy ke konečnému uspořádání
politických věcí českého státu. V červenci r. 1619 se sešel v Praze
generální sněm všech zemí české koruny, k němuž se dostavili
také zástupcové stavů dolnorakouských a hornorakouských. Úkolem sněmu bylo pozměniti ústavu země} aby znemožňovala králi pře
hmaty a libovůli zejména v otázkách náboženských, a zvoliti nového
panovníka. Všechny země českého státu uzavřely mezi sebou
zvláštní spolek (konfederaci). Rozmnožena byla účast vedlejších
zemí na řízení celostátních věcí a královská pravomoc byla zmenšena ve prospěch stavovských sněmů; zejména nesměl napříště
král o své vůli vypovídati válku, najímati vojsko a dělati mimořádné dluhy. Při tom byla katolíkům, ač byli v mizivé menšině,
zaručena náboženská a občanská svoboda (jesuité ovšem, jako
přední původci katolické nesnášelivosti a tím rušitelé míru a pokoje byli již předtim vypuzeni). Tím nekatoličtí stavové v duchu
české náboženské snášeHvosti skvěle dokázali mravní převahu nad
vášnivými katolíky, kteří hodlali znásilniti svobodu svědomiasmýš
lenL Také ostatními svými usneseními dokázal generální sněm
pražský rozvahu a zralost. Zejména potěšitelné bylo, že čeští stavové ustoupili od své osobivé náročnosti a popřáli vedlejším ze101
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mím přiměřený podíl na řízení státu. Tím se znamenitě zvyšovala
myšlenka soudržnosti a pospolitosti česl,ého státu.
Po přijetí nové ústavy prohláJi! jednomyslně 19' srpna 161 9
Jněm HabJburk)' za zbaven)' trŮJ1tf a o týden později přistoupil k volbě
nového krále. Mezi uchazeči o český trún byl také Karel Emanuel Savojský, jenž však měl nejmenší počet přivrženců, ač první
českému povstání přispěl vojensky. Značný počet stoupencú měl soused Cech kurfiřt saský Jan Jiří, který byl
pod vlivem vášnivých kazatelů tuhýa nesnášelivý luterán
a odpuzoval také svými vlastnostmi osobními i přátelskými
styky s Habsburky. Většina
byla nakloněna mladému kurjift02JŽ jakkému BedJ';:ichovi, jenž
byl náčelníkem spolku (Unie)
německých protestantů a hlásil
se k vyznání kalvínskému; doporučovalo ho také, že byl zetčm anglického krále Jakuba,
jehož ctižádostivou dceru Alžbětu m.čl za manželku. Pro
volbu Bedřichovu pracovali
zvláš ť horli vě členové Jednoty
Bedhch Palek},
bratrské, kteří náboženským
smýšleníma i jinak byli kalvínskému vyznání velmi blízko. Proto z volebního hlasování vyšel jako
vítěz Bedřich falcký, jehož jménu připojil nepříznivý osud pří
vlastek "Zimní král",
Neblahou předzvěstí příštího vývoje bylo, že skoro současně
byl zvolen císařem Ferdinand II., jenž se nepřestal považovati za
českého krále a při volbě odevzdal pro sebe český hlas kurfiřtský.
Ukázalo se záhy, že naděje, Jkládané v Bedřicha jakkého) bJ'ly J1Zj'I12é.
Zklamání přineslo nejen, že se Francie, ač předtím po celé stoleti
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byla nejhouževnatější odpůrkyní habsburského imperialismu, postavila na stranu Ferdinandovu, nýbrž i odmitavéchováni Bedři
chova tchána, anglického krále Jakuba. Jak Francie, tak i Anglie
odsuzovaly české povstání jako nedovolenou a trestuhodnou
vzpouru proti zákonitému králi. Volba Bedřichova popudila také
německé luterány s kurfiřtem Janem Jiřim v čele, kteří považovali za horšího nepřítele kal viny než katolíky.
Tak se stalo, že Unie protestantská nepřispěla vojenskyani v této chvi1i českému
povstání. Fráze o "evangelické věrnosti", kterásečasto
ozývala z úst německých luteřánů, objevila se v pravém
světle! Chování německých
protestantů umožnilo pak
německým katolíkům, sešikovaným pod vedením bavorského vévody Maxmiliána v katolické lize, přispěti
vojensky Ferdinandovi II.
Konečně pak nový český
král, jejž Pražané při přícho
du do Prabyuvítali slavnostně historickým průvodem
vojska Zižko va - vůbec za
Maxmilián Bavorskj.
českého povstání velmi oživ.
ly vzpomínky na Husa a na
dobu husItskou - neměl, ač nebyl panovníkem neschopným, ani
s dostatek zkušeností, ani potřebných vbstností, aby český odboj
proti Habsburkům mohl přivésti k vítěznému konci.
.
Tak odbojným stavům nezbylo než se spolehnouti především
na své síly. Nepřestali však přes těžké zklamání, které jim připra
vili jmenovitě jejich němečtí souvěrci, hledati zahraniční spojence
na jiných stranách. Vyslali poselstvo, v němž byl slavný profesor
práž"ské university slovenskébo původu Jan Jesenský (první

v Praze vykonal pitvu), dokonce až do Cařihradu. Podařilo se jim
získati za spojence odvážného, ale nespoleblivého knížete sedmihradského Bethlena Gábora (Gabriela), jenž ovládal také Slovensko
a se souhlasem slovenské šlechty uzavřel spolek s Cechy.
Bethle~ův hrozivý pochod na Vídei} přinutil císařské vojsko
vykliditi Cechy a Moravu a také české vojsko zahájilo tažení proti
sídelnímu mčstu Ferdinanda II. Po druhé za českého povstání se
zdálo, že katastrofa Habs burků
i est zpečetěna. Leč také tentokráte slibná naděj e zklamala.
Bethlen Gábor byl nucen odvolad své vojsko a česká armádasama se nemohla odvážid
rozhodného bojes vojskem císařským a útoku na Videi}.
Zatím se podařilo císaři
Ferdinandovi II. zjednati si
vydatnou peněžitou a vojensImu pomoc od habsburského
krále španělského, papežePavla V. a krále polského. Rozhodujícím úspěchem pro něho
bylo, že po delším i ednání a za
dalekosáhlé sliby získal náčelníka německé katolické ligy,
Ti/ly.
Alax!tJiliána bavorského z rodu
\Wittelsbachů, kterýžto rod byl roků 1526 soupeřem Habsburků
o český trůn. Konečně se pak stal spojencem Ferdinandovým také
saský kurfiřt Jan Jiří, který měl býti za svou proradnou pomoc
od měněn částí území českého státu. Tím se zadrhla smrtelná
smyčka kolem hrdla českého povstání a porážka jeho bvla už jen
otázkou času.
.
V červenci r. 1620 dal se Maxmilián bavorský, maje po boku
znamenitého válečníka tehdejší doby Tzllyho) na pochod proti Cechům a v Horních Rakousích se spojil s císařským vojskem, vedeným Bouquoyem. V září vpadl do jižních Cech a přes Ceské Bu-
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dějovice, Písek a Plzeň táhl ku Praze. České vojsko, vedené falckýn1 Kristiánem z Anhaltu, očekávalo nejprve nepřátelský vpád
v jižní Moravě, takže teprve na zprávu o vpádu l'.1axmiliánově do
Čech spěchalo mu zameziti další cestu a postavilo se nepříteli na
odpor ponejprv ve výhodném postavení u Rakovníka. Poněvadž
se však Maxmilián bityě vyhnul, bylo nuceno bez boje kvapem
ustoupiti ku Praze.
V pozdních hodinách večerních 7. listopadu zaujalo če
ské vojsko nové, rovněž nikoli
nevýhodné postavení na návrší
bělohorské planiny. Zde druhého
dne, S.listopadu I620) krátce po
poledni započala bitva, která
mčla nejprve pro Čechy příz
nivýprůbčh. V rozhodné však
chvíli se dal na útěk pomocný
sbor uherský a zpečetjl tak nešťastný výsledek boje. Přes
hrdinskou statečnost někte
rých oddílů byla již po druhé
hodině odpolední česká armáda buď pobita nebo rozprášena
a nepřítel se bez překážky rozloži! pod hradbami Prahy.
Ačkoliv bitva na Bílé hoře
Bethlell Gábor.
_ kostel P. Marie, vystavěný
brzy potom na tomto nešťastném místě, stal se pomníkem české hanby a pokoření - nebyla
se stanoviska vojenského rozhodnou, zpečetila přece osud če
ského povstání. V okolí Bedřicha Falckého, v němž po bitvě zavládl nevýslovný zmatek, bylo rozhodnuto, aby král s předními
osobami opustil hlavní město; stalo se tak hned v ranních hodinách 9. listopadu. Skoro současnč vjížděl s opačné strany na královský hrad pražský hrabě Bouquoy a po něm i Maxmilián Bavorský. Praha byla přinucena l)Zdáti se na milost a nemilost a za
Bitpa u Teplic pod hradem Sliveilcem r.
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PopraM na staroměstském 1:J'lJku

2I. června I62I

(faksimile letákll Z r.

IÓ2I

J.

Prahou následovala také přítomná šlechta. Zdivočelá soldatesb,
zahájila hned v dobytém městě hrůzovládu, lou12-íc měšťanské domy
a paláce šlechty. Pád Prahy byl pádem nejen Cech, ale i Moravy.
Několik pevných míst se sice bránilo ještě po nějaký čas habsburskému vojsku (nejdéle Zvikov, až do května r. 1622), ale
jejich odpor ničeho již nezměnil na neblahém výsledku. Bedřich
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Falcký pokusil se udržeti ve své moci aspoň Slezsko a dobýti odtud
znovu Čech, leč jebo počínání bylo bezvýsledné. Kurfiřt saský
Jan Jiří jako spojenec Ferdinanda II. podrobil vojensky nejprve
Lužici a poté i Slezsko, které si však zajistilo úplnou beztrestnost
a zachování náboženské svobody. Lužice zůstala hned od té doby
(od r. 1623) jako odměna za válečnou pomoc zástavou v rukou saJ'kjcb; to byl základ odtržení Lužice od českého státu. Také Bethlen
uzavřel s Ferdinandem výhodný mír v moravském Mikulově.
Pomsta habsburského vítěze dopadla po bitvě bělohorské velmi
těžce na Cechy a Moravu, český národ mčl odpykati protihabsburslwu vzpouru způsobem neslýchaným, zatlm co vedlejší země
české koruny s německou většinou vyvázly takřka bez pohromy.
Vášniví katolíci byli u cíle svých snah: mohli zdeptati podle své
násilné vůle nekatolíky a obohatiti se jejich jměním. Jak v Čechách,
tak i na Moravě byla hned zavedena dzktatura. Správcem Čech se
stal Karel z Liechtenštejna, který před časem se pro kariéru odřekl víry luterské, správcem Moravy byl jmenován kardinál František z Dietrichštejna. V únoru r. 162 I obdržel Liechtenštejn
z Vídně rozkaz zatknouti předáky povstání a zabaviti jejich jmění.
To byl úvod k hrozným trestům. K souzení zatčených byl zřízen
mimořád!1JÍ soud} jenž byl složen nezákonným způsobem. Po dvou
měsících skončil svou práci návrhy na popravu četných osob, jíž
mělo u mnohých předcházeti ukrutné mučení. Tyto návrhy byly
z největší části Ferdinandem II., povzbuzovaným rádci k přísnosti
co největší, potvrzeny; na 27 osob, z největší části stavu rytířského
a městského, mělo býti potrest~ino smrtí stětim. Mimo Diviše Čer
nína všichni odsouzenci byli vyznání nekatolického.
Rozsudky byly z~J'kol1ány 2I. června J621 mezi pátou a devátou
hodinou ranní na staroměstském náměstí} kde před staroměstskou radnicí ve výši jednoho patra bylo vystavěno popravní lešení a potaženo černým suknem; krvavou exekuci provedl kat Jan lVIydlář.
První na místo popravní vstoupil hrabě Jáchym Ondřej Šlik, za
nímž následovali: stařičký Václav Budovec z Budoya, jeden z nejušlechtilejších českých duchů této doby a výborný spisovatel,
a věhlasný hudebník a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic; s nimi zabynul také znamenitý lékař Jan Jesenský, jemuž

byl nejprve za ži\~a vyříznut jazyk a po stětí bylo jeho tělo rozčtvr
ceno. Hlavy popravených byly z velké části pro výstrahu vyvěšeny
v železných koších. na staroměstské mostecké věži, kde zůstaly až
do saského vpádu do Čech, k němuž došlo ke konci r. 1631.
V přištích dnech byly vykonány tresty menší (mrskání atd.). Na
Moravě, kde mimořádný soud s ohledem na Bethlena Gábora
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zasedal až o rok později, byly hrdelní rozsudky zmírněny a změ
v zabavení statků a v doživotní, po případě dlouholetý žalář.
. Ještě horší tresty však teprve následovaly. Ferdinand II. vydal
SIce t. zv. generální pardon} podle něhož nikdo již neměl býti potrestán na životě za účast na povstání, ale všichni vinníci měli býti
potrestáni ztrátou statků. Proto byly zřízeny zvláštní komise} tak
zvané konfiskační} které v Čechách a na Moravě vyšetřovaly po delší
čas způsobem krajně libovolným a bezohledným míru provinění
něny
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všeho svobodného obyvatelstva a vynesly na sta rozsudků, jimiž
postižení byli zbavováni bud' celého jmění nebo aspoň části. Tě
mito konfiskacemi, jimiž byly vyvlastněny v Cechách na tři čtvr
tiny půdy, chtěl Ferdinand II. zaplatiti vysoké náklady, vynaložené na potlačení českého povstání, a odměniti své nenasytné věrné.
SplněnÍ. došel jen úmysl poslední. Podvodným postupem, jenž
měl povahu loupeže, byli zničeni všichni potrestaní a okradena
také komora královská.
Konfiskační podvod byl pak korunován podvodem mincovním,
když se se svolením Ferdinanda II. utvořila zvláštní společnost
k ražení mince, která byla vydávána s malým obsahem stříbra
a tudíž v ceně zcela znehodnocené (tato podvodná mince zve se
"dlouhou"). Tím vším byla úplně ožebračena převážná většina
české nekatolické šlechty a také lidové vrstvy byly ochuzeny.
Mohlo se tak státi jen proto, že množství předních osob z vítěz
nébo tábora pozbylo úplně citu pro mravní odpovědnost a s lačnou
ziskuchtivostí a s násilnou neomaleností usilovalo jen o své hmotné
obohacení. Na předním místě využila této příležitosti katolická
panská šlechta česká, zejména správce Cech Karel z Liechtenštejna;
tehdy také založil své ohromné panství v severních a severovýchodních Cechách Albrecht Z Valdštejna, jenž ve své mocenské
pýše vystavěl si nádherný palác v Praze. Nemálo statků dostalo se
však do rukou cizinců, zejména císařských generálů. Také se zabavenými domy nekatolických měšťanů bylo obchodováno císař
skými úředníky. I pražští židé získali velmi vítězstvím Ferdinandovým, neboť Karel z Liechtenštejna dovolil jim koupiti značný
počet domů dříve křesťanských. Až do této doby nebylo židům
dovoleno nabývati nových domů.
Vše to směřovalo k tomu, aby nekatolická česká šlechta byla
zničena hospodářsky. Leč ani tím se vítěz nespokojil. Převrat měl
býti naprostý po všech stránkách a měl zcela proměniti také dosavadní polžtick} a nábože1ZSkj ráz českého státu. Zákon o náboženské
svobodě pozbyl úplně platnosti, všechno nekatolictví mělo býti
dokonale vyhlazeno a nahrazeno nesnášelivým katolictvím protireformačním. Vítězové nechtěli strpěti ani t. zv. staroutrakvistů,
kteří se od katolické církve nelišili leč podáváním z kalicha osobám
IIZ
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světským, což od půlstoletí vykonávali s dovolením papežským.

Od provedení násilné protireformace se nedali vášniví katolíci
(v jejich čele byl papežský nuncius Karel Caraffa a jemu po boku
stál španělský vyslanec) odvrátiti žádnými námitkami; nehleděli
nejen na to, že duchovní násilí odporuje Kristovu učení lásky
a shovívavosti, nýbrž nedbali ani, že katolické duchovenstvo, jehož
byl malý počet, nemůže nahraditi kněžstvo nekatolické.
Již r. 1621 a 1622 byli z měst vypovězeni všichni nekatoličtí
kazatelé a započato s násilným obracením obyvatelstva královských
měst a zčásti i poddaného lidu ke katolické víře, k čemuž bylo
užíváno surové vojenské moci (t. zv. dragonády). Když pak prů
běh třicetileté války (1618-1648) postupoval ve prospěch Ferdinandův, bylo ve Vídni rozhodnuto odložiti poslední ohledy.
V červenci r. 1627 byl vydán královský dekret, jimž se nařizovalo
také šlechtě} aby bud do půl roku přijala katolickou víru, nebo se
vystěhOlJa/a ze země. Následek toho byl, že se značná část šlechty
měšťanů odhodlala pro viru k hromadnému vystěhování (emigraci); mnozí nekatolíci, zejména předáci odboje, odešli ovšem
již po nešťastné bitvě bělohorské. Lid venkovský, jemuž nebylo
z hospodářských důvodů dovoleno se vystěhovati, prchal za hranice tajně, jmenovitě ze severních a severovýchodních Cech.
Ztráty, které české země utrpěly touto emigrací, byly strašlivé.
Velmi citelný byl již jejich dosah hospodářský a populační (úbytek
obyvatelstva), ten však byl ještě o mnoho převýšen důsledky
mravními a osvětovými. Odchod neobloJJJnjch pOlJah a duchovních vůdců
českého národa ochromil na celé století vývoj českého národního
ústrojí a velmi nebezpečně zeslabil jeho životní schopnost a odolnost. Z Cech se vystěhovalo svobodného obyvatelstva (šlechty a
měšťanů) na 150.000 osob. V některých městech klesl po r. 162 7
počet obyvatelstva více než o 5o procent; rozsah emigrace selského
lidu nelze odhadnouti. Tehdy odchází za hranice také slavný
"učitel národů", jehož ohromné a znamenité dílo životní prospělo
tolik cizině, Jan Amos Komenský.
Krátce před vydáním zmíněného náboženského dekretu byla
po delších poradách vydána pod názvem "Obnovené zHzení" nová
ústava pro Cechy a o rok později byla vyhlášena nová ústava také
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pro Moravu. Na Obnoveném zřízení spočívalo veřejné právo
v českých zemích zejména v době pobělohorské a jeho právní
platnost potrvala až do r. 184 8 .
Nová ústava rušila nejen ústavu, kterou si dali stavové r. 161 9,
nýbrž i ústavu (zemské zřízení) z r. 1500 i s jejími pozdějšími dodatky. Dosavadní rovnováhfl mezi mocí královskou a stavovskou se
porušovala ve prospěch panovnické samovlád] (absolutismu). Stanovena byla naprostá dědičnost českého trůnu v rodě habsburském
a volební právo českého státu mělo se uplatniti teprve po úplném
vymření dynastie. Politický význam měst byl dokonale zlomen
a do českého sněmu, jemuž odňato právo dávati zákonodárné podněty (iniciativy), bylo uvedeno jako novýa první stav vyšší duchovenstvo. Veškera zákonodárná moc byla přirčena králi a všichni
úředníci měli býti napříště jen úředníky královskými. Úřady byly
vyhrazeny šlechtě, obzvláště vyšší, a postupem doby se soustředily
v rukou několika šlechtických rodů. Katolické náboženství bylo probUšeno za jedině dovolmé a přípustné; jinověrectví bylo postaveno
na roveň velezradě a mělo býti trestáno týmiž hrdelními tresty.
Osudné bylo též jaz]kové naNzmí Obnoveného zřízení, jímž se
na místo dosavadní české jednojazyčnosti při zemských soudech
a úřadech uzákoňovala rovnoprávnost češtiny s němčinou, která
se hned v zápětí proměnila v nadpráví úřední němčiny. Již samo
Obnovené zřízení bylo vydáno v hodnověrném znění jen německy
a tisk českého překladu nebyl ani dokončen. Tím byl dán počátek
pronikavé germanisace) která vycházela z nejvyšších úředních
míst a postupně se zmocňovala úřadů a vrstev nižších. Zejména
v městech se počala němčina kvapem rozmáhati; kruhy šlechtické
užívaly jako společenského jazyka nejprve vlaštiny a španělštiny,
později pak franštiny. K postupu germanisace vedle katastrofálního
zeslabení českého národního ústrojí nemálo přispíval zásadní odpor
vládnoucí společnosti vůči všemu českému. Nebylo-li mezi před
bělohorskými Habsburky náklonnosti k českému národu a jazyku,
stalo se češství po Bílé horc "hříchem dědičným" a známkou odbojného ducha.
Vším tím byla zasazena těŽk.á rána také české státní samostatnosti
__ právem nadepsal slavný dějepisec francouzský Arnošt Denis
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první oddíl svých novějších dějin českých: "Konec samostatnosti
české" _ a připraveno její pohlcování říší rakouskou. Tělo i duše
české obce stavovské, která v XVI. století byla strážkyní české
státní myšlenky, byly nyní úplně proměněny. Předbělohorský
český národ politický (stavové) byl v této době úplně zničen a jeho
místo zaujaly ze značné části cizí rody původu vlašského, španěl-

Vfdeií na počátku XVII. století.

ského, valonského a německého. Tito cizinci s novým panstvím
nezískali náklonnosti k českému prostředí a také katolická domácí
šlechta se jak pro své rozhodné katolické smýšlení, tak i pro své
hmotné zájmy stala rozhodnou spojenkyní Habsburků. Zavedení
skoro neomezené samovlády umožnilo Habsburkům spravovati
celé jejich panství stejným způsobem a stejnými zásadami. Tak ponenáhlu docházelo k splývání českého státu zejména se zeměmi rakousl~ýJ?1i. Bělohorská porážka založila třistaletou nadvládu Vídně nad
Prahou a vítězství dynastické myšlenky habsburské nad myšlenkou
české samos tatnosti.
II8
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Trvalost a osudnost těmto následkům bělohorské bitvy dodal
však teprve výsledek války třicetileté, která se v důsledku politického a náboženského napětí Evropy vyvinula z českého povstání.
V době, kdy Ferdinand II. vydával nelítostné dekrety a Obnovená
zřízení, aby zahladil starou Cechii a znemožnil napříště vzplanouti
duchu české vzpoury, nebyla hrozná hra o budoucnost českého národa skončena, nýbrž - jak
čteme v jednom současném
dopise - kostky byly ještě na
stole. Vojenské úspěchy Habsburků v t. zv. válce falcké
(1621-1624) a v t. zv. válce
dánské (1625-1629), získané
jednak vojskem katolické ligy,
jednak armádou císařskou vedenou Albrechtem z Valdštejna, povážlivě ohrozily evropskou rovnováhu a svobodu
německého protestantstvL To
vzbudilo znepok~iení celé Evropy, jejíž velká část se spojila ve
spolek (koalici) proti Habsburkům. Po bok protestantských
států německých, Anglie, Holandska, Dánska, Svédska a
GustavAdo~f.
sedmihradského knížete Bethlena Gáborase postavila proti habsburskému imperialismu zejména
katolická Francie, již vedl znamenitý státník kardinál Richelieu.
Tyto poměry vlévaly české emigraci naději, že její odchod
z vlasti bude jen dočasný. Exulanti se usadili v největším počtu
na německé půdě v sousedství Cech (v Sasku a v Prusku), po pří
padě ve Slezsku a Lužici. Clenové Jednoty bratrské se odebrali
většinou ke svým souvěrcům do Polska, kde se v Lešně ubytoval
také Jan Amos Komenský; rozptýleně se rozešli čeští nekatolíci
i do Uher (na Slovensko), do Holandska a Anglie. V doufání,žese
evropské koalici podaří přemoci Habs burky, odmítali čeští vystěho-
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valci záměry, aby se pevně usadili odlehle od své vlasti, v Holandsku, v Irsku nebo ve Švédsku. Byli také od počátku odhodláni Je
účastniti činně, se zbraní v ruce osvobození Cech a Aloravy Z rukou habsburských.
Již hned po bitvě bělohorské počal zejména hrabě Thurn neúnavně získávati spojence proti Ferdinandovi II. a stal se za tím
účelem i vrchním vojenským správcem republiky benátské; přešel
posléze (r. 1628) z týchž důvodů do služeb krále švédského Gustava Adolfa. Předním úkolem Thurnovým ve švédských službách
bylo organisovati vstup české emigrace do šlJédského vojska} aby účastí
na tažení Gustava Adolfa proti Ferdinandovi II. podepřela své
touhy a žádosti politické a zavázala si mravně Švédsko k podpoře.
Dkol Thurnův byl snadný, neboť emigrace čekala jen na příležitost,
aby n,ohla vystoupiti proti Habsburkům vojensky. Množství emigrantů urozených i neurozených hrnulo se pod švédské prapory,
kde byly zařaděni nejen mezi prosté mužstvo, nýbrž velmi znač
ným počtem také mezi důstojnictvo. Tvrdí se dokonce, že měli
ve švédském důstojnickém sboru většinu, a zaujímali i vedoucí
místa plukovníků a generálů.
Byl to předobraz našich legií za světové váZ,9. Stejně jako naše legie
vynikali i čeští emigranti v době třicetileté války mravní odhodlanosti a vlasteneckou statečností a měli před očima také týž cíl:
vypuzení.Habsburkll Z čej-kých zemi a obnoveni české samostatnosti. Vstup
českých emigrantů do švédskébo vojska přinášel králi Gustavovi
Adolfovi velkou posilu, která padala na váhu již svým počtem;
její vojenský význam byl pak tím větší, že osvobozovací úsilí
dodávalo českým vojákům mimořádnou sílu mravní, která byla
žoldnéřskému vojsku těchto dob neznámá.
Naděje české emigrace na přemožení Habsburků byly dm
větší, že se současně, kdy Gustav Adolf zahájil na půdě Pomořan
ska vojenské tažení, znepřátelil s Ferdinandem II. mocný Albrecht
Z Valdštejna) jenž toužil se pomstíti za své propuštění ze služeb
císařských; stejnou vášnivou zlobou byl Valdštejn naplněn také
proti Maxmiliánovi Bavorskému, dědici kurfiřtské hodnosti Bedřicha Falckého. V pomstychtivých úmyslech byl Valdštejn utvrzován svými důvěrnými ptáteli hrabětem Adamem Trčkou a Vilémem Kinským.

Tento kruh vášnivých nepřátel Habsburků brzy vstoupil v tíZké
stykJ' s emigrací, která ostatně byla stále v podzemním spojení se
starou vlastí, kde setrvala velká část nekatolíků (ovšem tajných),
toužících po návratu doby předbělohorské. Ještě před rozhodnou
porážkou císařského vojska u Breitenfeldu (v září 163 I) navázal
Valdštejn důvěrné styky se švédským králem a po bitvě žádal Gustava
Adolfa za vyslání pomocného sboru, s nímž chtěl zahájiti v Cechách otevřený boj proti Ferdinandovi II. a zbaviti Habsburky
nejen vlády nad českým státem,
nýbrž i nad zeměmi rakouskými.
Gustav Adolf nechtěl však příliš
oslabiti svůj hlavní voj a choval
také nedůvěru k Valdštejnovi,
jenž přece svou ohromnou moc
založil právě na bělohorském vítězství Ferdinanda II.,a proto odmítl splniti cele tuto žádost. Byl
však ochoten poslati aspoň menší
vojenskou pomoc a zplnomocnil
hraběte Thurna, aby postavil novou armádu v Sasku z české emigrace a vpadl s ní k provedení
Valdštejnových úmyslů do Cech.
Albrecht Z Valdštejna.
Leč tento plán byl zmařen hlavně přičiněním předního saského státníka a generála Jana Jiřího Arnirna. Sasko jen z donuceni se postavilo po bok Švédska a nepřálo
si v Cechách změny pobělohorských poměrů, zrazujíc tak v krátké
době již po druhé české spoluvěrce. Proto Sasové zakázali Thurnovi,
aby shromáždil nové emigrantské vojsko, a vpadli sami v listopadu
r. 163 I do Cech; aby zamezili v nich převrat v neprospěch Habsburků. V jejich moci se octla záhy také Praha a Arnim rozhodně
mařil Thurnovy pokusy vznítiti v Cechách povstání. Tato práce
Sasů ve prospěch Habsburků jim však nikterak nepřekážela, aby
inevykořistili země a neodvezli z ní množství uměleckých před
mětů, pokud se jich ovšem nezmocnil již Maxmilián Bavorský.

lZ0
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Toto zklamání emigrace bylo dovršeno obratem Va!dštejnovJÍlll,
který povolil naléhání Ferdinanda II. a stal se opět nejvyšším vojevůdcem císařským (genera1issimem). Záhady Valdštejnova chování lze si vysvětliti z velké části tím, že se dával v rozhodných
chvílích vésti svou chorobnou pověrčivostí a že jeho vůle byla
ochromována nemocí. Přes svůj obrat ujišťoval však Valdštejn
současně zástupce emigrace, že na svých protihabsburských plánech trvá dále a že k jejich provedení užije císařského vojska. Leč
své rozhodné vystoupení proti císaři neustále odkládal a svedl- dokonce tl Liitzena (v listopadu 1632) boj s Gustavem Adolfem,
v němž švédský král padl. Téměř současně zemřel i nešťastný
Bedřich Falcký, jenž po svém vypuzení z rodové Fa1ce dlel ve
vyhnanství v městě Haagu v Holandsku, kde na jeho dvoře pobývalo stále několik Cechů.
Zdálo se, že obě tyto události podstatně ulehčí jednání nepřátel
Habsburků s Valdštejnem a přimějí ho k rozhodnutí, aby vystoupil proti císaři. Valdštejn také hned po bitvě u Ltitzena znovu
navázal důvěrné styky s protivníky císaře Ferdinanda II. Jak
Francie, tak i Švédové nabídli mu za odměnu českou korunu.
Švédsko, které uznávalo své mravní závazky k českým exulantům, zakládající se na vojenské pomoci české, kladlo při tom za
podmínku nejen svobodný návrat emigrace do českých zemí, nýbrž
i úplnou obnovu předbělohorských poměrů náboženských a politických. Francie slibovala Valdštejnovi ohromnou peněžitou
podporu. Za tohoto jednání se přirozeně opět značně zdvihly

vojsko Thurnovo, zajal je i s velitelem a přinutil Thurna k závazkům, které tohoto předního politického i vojenského vůdce
české emigrace u Švédů znemožnily.
Po této události rozhodli se Švédové více se nespoléhati na nevyzpytatelného Valdštejna, zahájili rázný vojenský postup a zmocnili se Řezna a tím i cesty na Vídeň. Tehdy pokládal Valdštejn

naděje emigrantů.

Skvělé nabídky Švédska a Francie vyhovovaly jistě zcela nezměrné Valdštejnově ctižádostivosti; přes to však ani nyní se

Děla

za válk]

třicetileté.

dobu za nejvhodnější k svému protihabsburskému vystoupení.
Přes důrazný rozkaz císařův nevytrhl přes západní hranice české
proti Švédům a naopak "chtěl odložiti maškaru (tajnost) zcela".
Leč Valdštejnův pokus získati pro své plány důstojníky císařského

Valdštejn nemohl odhodlati k rozhodnému vystoupení, za dalekosáhlými jeho sliby nenásledoval čin. Jeho chováni vzbuzovalo při
rozeně u Švédska a Francie nedůvěru, ale také ve Vídni počali míti
rozpa~y nad záhadnou nečinností ValdštejnozJou. Rozpaky a nejistota
vyrůstaly pak v podezření, že Valdštejn kuje velezrádné pikle,
a to tím spíše, že zprávy o jeho jednáních a sliby mu činěné nezůstaly utajeny. Valdštejn, který se dovědělo podezřeních císař
ského dvora, rozhodl se k nešťastnému činu. Udeřil ve Slezsku na

vojska se nezdařil a také ani Švédové přes naléhavé prosby předáků
české emigrace nepřispěli mu na pomoc. Současně byl Valdštejn
ve Vídni prohlášen za zrádce a vynesen nad ním ortel. Neblahému
svému osudu, jejž zavinil svou záhadnou kolísavostí a nerozhodností, již neunikl a byl ke konci února r. 1634 zavražděn 1) Chebu
s několika nejbližšími druhy.

I22
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Ohromné statky Valdštejnovy a jeho přátel byly zabaveny ve
prospěch císaře Ferdinanda II., jenž ani tentokráte neskrblil ště
drými dary svým věrným. Byli to tentokráte z největší části cizinci, jimž se dostalo bohatých podílů z těchto konfiskací. Nejpřednější mezi nimi byli: Gallas, Piccolomini, Aldringen, Colloredo, Trautmannsdorf, Lesley, Butler a Gordon. Tím se valdštejnské konfiskace
staly pro český ná....
rod ještě větší po",
hromou než konfis'\.
kace pobělohorské.
•••••
Cizí živel, ;enž v ta".
"d
kovém
počtu vstu"
poval mezi nejpřed
nější obyyatele čes
kého království, pokládal nové statky
své za válečnou kořist a nesplynul nikdy s českým ovzduším.
Smrt Valdštejnova se dotkla velmi
Rozsah českého ,rtáfu v letech I63f-I7p·
bolestně doufání čes
ké emigrace, ale ani
tato pohroma nemohla ji odvrátiti od činné účasti na boji proti
Habsburkům. Ještě roku 1634 pozvedly se znovu její důvěřivé
naděje při vpádu švédského vojevůdce Banéra do Cech, jenž při
vedl do vlasti část exulantů a kdy byl v Litoměřicích učiněn pokus
o zřízení nové stavovské vlády v duchu předbělohorském. Leč
příznivý obrat potrval velmi krátce. Po porážce Švédů u Nordlink, která následovala v zápětí, odpadlo Sasko od Švédů a uzavřelo s Ferdinandem II. mír t. Zv. praŽskj. Tímto mhem byly
Sasku odstoupeny obojí Lužice jako dědičné léno. Ceskému státu
bylo jen vyhrazeno jejich navrácení po vymření saského rodu
a český král měl užívati i nadále lužického titulu a znaku. Přes
.... 4 .... ••
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všechny výjimky stala se však Lužice ve skutečnosti součástí Saska
a od české koruny byla již navždy odtržena.
To bylo první velké územní ochuzení českého státu v době
habsburské, které však nezůstalo jediným. Ztráta LuŽice ohrozila postavení Slezska) které v této době vzalo na sebe podobu klínu, obklopeného Saskem, Pruskem a Polskem. Od této doby soustředilo
hlavní pozornost na získání Slezska Prusko a po stu letech byly
jeho snahy korunovány úspěchem.
Ale ani pražský mír neukončil velké zápolení a tak také osud
české otáZky zůstával nerozhodnut. Znovu a znovu byly české země
zaplavovány švédským vojskem, v jehož řadách stále v nemalém
počtu bojovali čeští exulanti. Zejména r. 1639 a opět r. 1 6 4 1 obsadil generál Banér značnou část Cech a pokoušel se v nicb roznítiti povstání. Jeho pokusy se však nepotkaly již se zdarem. Ještě
před desíti lety vyšlehoval z vlastního popudu na rozličných místech českého venkova plamen odboje, nyní však nemohl býti
roznícen ani s cizí pomocí. Hrůzy dlouholeté války uvrhly v malátnost široké vrstvy ob]vatelstva) které divokým násilím loupeživé
soldatesky trpěly nejvíce. V zoufalém boji o holý život, jenž snižoval na úroveň štvané zvěře, ztrácel lid smysl pro vyšší hodnoty
a záměry a nedovedl rozeznati osvoboditele od nepřítele, když oba
přinášeli stejnou spoušť a když před oběma jedinou záchranou byl
útěk v hluboký les. V hmotné a mravní bídě, na žalostných ssutinách usilovné práce několika pokolení pohasly veškeré vznešenější city.
Přes to však ještě v posledních letech třicetileté války se zdálo,
že potoky české krve nebudou prolity nadarmo. Banérův nástupce
Torstenson téměř zničil r. 1645 v bitvě u jankova (v jižních Cechách) císařskou armádu a vpadl na Moravu a do Rakous. Po jeho
boku vystoupil Bethlenův dědic, sedmihradský kníže Jiří RákócZY)
jenž již delší čas byl v důvěrných stycích s českou emigrací. Leč
také on jako jeho předchůdce byl spojencem nespolehlivým a záhy
uzavřel s nástupcem Ferdinanda II. Ferdinandem III. ( 16 37 až
16 57) mír, jímž získal východní Slovensko a Podkarpatskou Rus.
Tím byli Švédové nuceni ustoupiti nejen od Vídně, nýbrž i vykliditi Moravu.
126
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Ale znovu o tři roky později vpadli ~védo~é do Cech a v čer
venci r. 1648 obsadili částPrah)', ležící na levem brehu Vltavy (Hradčany a Malou stranu), a zmocnili se v jižnich Cechách Tá~or~ ~,~es
kého Krumlova. Leč jejich boj o osta~ek Prahy, vsc:ustred~Jlcl s::
na Karlově mostě, byl bezvýsledný. Thcet let zmem,lo od zalda~u
také smýšlení většiny pražského obyvatelstva, ktere se stalo vernýmkatolictvía Habsburkům.
.
Protireformačnl úsilí, soustře
ďující se hlavně v rukou jesuitských, dosáhlo v něm znamenitého výsledku. Na Karlově mostu setkávaly se dvojí
Cechy: Cechy předbělohorské
a Cechy pobělohorské. Oddě
lila je hluboká propast rozdílu
vírv- , kterou nemohl pře klenouti svazek společné krve a
jazyka. Tradice obou se rozcházely. Na staroměstské straně Karlova mostu bojovala
studentská mládež j esuitské
university Karlo-Ferdinandovy po boku pražských měš
ťanů a řemeslníků, aby nadě
jim emigrace zasadila bratrAxel Oxeli.rti8rlll1.
skou, nej bolestněj ší rán u. Čeští
exulanti, bojující ve švédském
vojsku, byli tehdy ve své vlasti považováni již za nepřítele. Nelze si představiti osudu smutnějšího.
To byl tragický konec úsilí českého zahraničního o~boje vojenského
za třicetileté války, jehož cíle se za strašl~vé dlouhé vOl~y zcela roz~
šly s cíli národa, který zůstal ve. vlas,tl., Tomu n,asadll koru;lU ;ysledek několikaletého mírového jednam, vedeneho ve vestfalskych
městech Munsteru a Osnabrucim. Ceská otázka byla důležitým
bodem tohoto jednání a sami čeští emigranti vyvrace~i t>v~zení hab~
burských vyslanců, že Ferdinand II. potrestalodbople Cechy pra128
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vem. Hlavní českou naději bylo Švédsko, jehož politiku vedl od
smrti krále Gustava Adolfa kancléř AxelOxenstierna. Mravní závazky, které mělo k české emigraci Švédsko velkou účastí Cechů
ve švédském vojsku, rozmnožoval od r. 1642. Jan
Amos Komenský usilovnou prací na zlepšení švédského školství Ci jiní exulanti uplatnili se v cizině
činností osvětovou, na pří
klad Pavel Strámký, jenž se
stal profesorem v Toruni a
pro poučení ciziny napsallatinské dilo o českém státě).
Komenský vůbec v těchto
letech se stal politickým vůd
cem emigrace, šlechtické generály a politiky vystřídal
učenec a muž z lidu, jenž
nad zbraň tělesnou položil
mravní zbraně ducha. Ale
i jeho úsilí pohnouti Švédy,aby neopustili emigraci,
ztroskotalo, když také ve
Švédsku nabyla převahy
strana mírová, jíž v čele stála
mladá dcera Gustava Adolfa) královna Kristina; naproti tomu kancléř OxenPape! Strámký.
stierna chtěl až do konce
splniti své přípovědi pomoci, jež dal nejen vojenským předákům
českých exulantů, ale i Komenskému. Tak byla emigrace opu/téna
i protihabsburskou Evropo!! a r. 1648 mírem vestfálským Habsburkové
znovu zvítězili nad Cechami předbělohorskými. Na tři sta téměř
let měla bělohorská porážka zůstati nepomstěna. Teprve po třech
~tech letech nový odboj, jenž byl veden jednomyslně celým náObrázkové

dějiny

naší samostatnmti
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rodem a nalezl svými argumenty mravními, dějinnými a vojenskými účinnou podporu protiněmecké a protirakouské Evropy,
znamenitě odčinil nezdary odboje bělohorského.
V prorocké předtuše naznačil Komenský příchod tohoto dne
slavného vysvobození a odplaty, když uprostřed hořkého zklamáni nad zkázou nadějí české emigrace napsal r. 16 50 ve svém
dujemném "Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské": "Na tebe ... vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe
pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem
nejpřednějším činím ... Věřím i já Bohu) Že po přejití vichřic hněvu
hříchy našimi na hlat'Y naše tlvedmého vláda věcí tvjch k tobě se zase
navrátí, ó lide českj! A pro tu naději tebe i dědicem činím všeho
toho, co jsem kolí po předcích svých byla zdědila a přes těžké
a nesnadné časy přechovávala ... Zi v bud', národe posvěcený Bohu;
neumírej." S těmito prorockými slovy předstoupil 21. prosince
19 18 šťastnější nástupce a pokračovatel Komenského před český
národ, vůdce zahraničního odboje českého za světové války T. G.
IVIasary k.
Třistaletý kruh českého utrpení a boje za lepší příští národa
se tehdy, bohdá navždy, zavřel.
ÚPADEK ČESKÉHCNÁRODA V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ.
Zl',1ENŠENí ČESKÉHO STÁTU O SLEZSKO

Politická IJJ]šlenk:a české emigrace bělohorské) která r. 16 4 8 byla za
souhlasu celé Evropy vyloučena z návratu do otčiny a zůstala
ožebračena, neskončila však mírem vestJálskjm. Vždyť i po třicetileté
válce přes velké ztráty na životech exulantů pod prapory švédskými zůstával v cizině nemalý počet emigrace, která se nemohla
smířiti s představou, že její porážka jest konečná a neodčini
telná. V čele snah rozvířiti znovu boj Evropy proti Habsburkům,
jímž by byla překonána neblahá ustanovení míru vestfálskébo, stál
Komenskj.
qo

A1h'01;Ý kongres norímberský (r. I6!o),

Iza němž potzlrzena uSlI8smí mím vestfálského.

J ebo nadějeseobrátily nejprvek rodusedmihradskýchRákoczyů.
Proto .Komenský vstoupil do služeb knížete Jiřího II., jejž se snažil
získati pro plán vystoupení proti Habsburkům; mravně si ho zavazoval svými velkolepými podniky vědeckými a školskými. Jeho
doufání v brzký příchod dne odplaty znamenitě posílilo, když se
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švédská královna Kristina, přestoupivší ke katolictví, vzdala trůnu
a jejím dědicem se stal bojovný Karel Gustav z rodu Falckého.
Emigrace s Komenským v čele usilovala o spoj ení Svédska a sedmihradského knížetství k naznačenému cíli a pokoušela se také získati
Anglii, kde s Cromwellem na čas zvítězila myšlenka rozhodně protestantská a republikánská.
Vskutku r. 1657 došlo ke spolku Karla Gustava a Rákoczyho,
ale výsledky války, započaté r. 1655 Karlem Gustavem, byly pro
naděje české emigrace zase žalostné. Císařské vojsko vniklo až na
švédské území (v pozdějším severovýchodním Německu), Karel
Gustav náhle zemřel a Rákoczy byl poražen Poláky a odňato mu
jeho panství; tehdy také (r. 1656) bylo zpustošeno a vypáleno stře
disko Jednoty bratrské město Lešno, při čemž byla zničena velecenná, ještě rukopisná vědecká díla Komenského. Přes to však
Komenský nepřestal doufati v šťastný obrat, pokoušel se strhnouti
Francii do války s Habsburky a k témuž cíli se snažil získati i Turky. Naděje ve švédskou pomoc žila pak dlouho nejen v emigraci,
nýbrž i mezi tajnými nekatolíky v českých zemích. Ještě roku
1707 poslali sedláci z Litomyšlska prosbu švédskému králi Karlovi XII., opatřenou sedmi tisíci podpisy, o zjednání náboženské svobody.
Smrtí Komemkého (r. 1671) v holandském Amsterodamu (pochován byl v Naardenu) končí se první období sna~ české emigrace,
která ztrávila ještě své mládí ve vlasti a znala její prostředí z vlastní
zkušenosti. Na její místo vstupuje pokolení, které se zrodilo již
v cizině a pozbylo tak zcela vnitřní souvislosti s českým světem.
V jeho-popředí stojí Komenského vnukové, bratří Figulové, a jeho
působiště zůstalo omezeno na Prusko. Na půdě pruské setkal se
po roce 1685 (po odvolání tak zvaného ediktu nanteského, zaručujícího francouzským protestantům náboženskou svobodu) proud
emigrace české a emigrace francouzské, které se znamenitě zasloužily o osvětové a hmotné povznesení Pruska a navázaly tu
úzké styky.
Neblahou shodou okolností prospívalo kulturní dílo Komenského v přední řadě příštímu nepříteli českého státu, zatím co národ sám doma současně prožíval dobu největšího svého temna
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rr:~~vního, osvětového

depn!
Tak

a hmotného. Taková bývá

někdy

ironie

časem

cizina a cizí duch pohltily českou emigraci bělo
h01:~kou, třebaže věd?mi historické souvislosti a původu pottv-zlo
U.111 dlouhou dobu; Jen na půdě saské, v Drážďanech a V Zitavě
žr~Tořila česk~ církev až do první polovice XIX. století. Na jej!
mlsto vstupuje na rozhraní XVII. a XVIII. století nová emigrace
česká, ktetá měh původ v neutuchajícím protireformačnim násilí

Komenského pOlJlník v 1Vaardenu.

;. zemích český~h. ~yla-li emigr~~~ bělohorská značně p1:Osycena
z1vl~m stav~vsJ<:y~1 (slec~tou aYn:~sťany), omezila se nová emigrace
n~ h~ selsky~ )enz pochazel vetSlnOU Z východních Cech. Stejně
~s~k. !ako emIgrace r:~vní byla i druhá emigrace p1:Odchnuta nadějí,
ze JeJ1 odchod z vlast1 Jest dočasný. Usazovala se jednak na území Saska na ~omezí lužicko-~~ezs.kém, kde však ani nábožensky ani sociálně
nenalezala pro sebe pnz111VOu púdu, jednak'na území Pruska.
Pr~sko, které v této době kladlo základy k svému příštímu mocens}<:emu p,ostav~ní yve střy~dní Evropě, vítalo příliv českých exulan~~ d~ ~:e zerr:e predevsl~. ~ dúvodů hospodářských a proto se
snaz1lo JeJ1ch pocet rozmnoz1t1. Od r. 1718 vydá val pruský král
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RAKOUSKÉ.

~UHER5i(É

Panstvf habsburské v XVI. století (kreslií Dr. A. B!aschka).

každoročně patenty, jimiž bylo obyvatelstvo habsbur~kýcb a ob~
zvláště českých zemi vyzýváno k vystěhování a mlmo to byli
vysíláni tajní vyslanci (en1isaři) z kruhú emigrace, aby získávali
český

lid.
.
Tyto akce mBy velmi značný úspěch a množství selského l1du
českého uprchlo tajně za hranice, takže zejména kraje východočeské se vylidňovaly. Do pruska (do Rixdorfu u Berlína) se vystěhovala v 1. 173 Z - I 733 také značná část těch emigrantú, kteří
se předtím usadili na púdě saské; byl to výsledek toho, že Sasko,
kloníc se stejně jako za války třicetileté na stranu Habsburkú, ne-
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poskytovalo jim
ani dostatečné ochrany ani svobody. Tak v první
polovici XVIII.
století doufáni
české emigrace v
lepší budoucnost
přechází zcela ze
Svédska na Prusko.
Tento stav potrvalaž do r. 17 81 ,
kdy vydáním zákona o trpění nekatolíků (náboženská tolerance)
v habsburských
zemích Josefem
II. byla odstraně
na nejpřednější
příčina české emigrace. Ještě za vlády Marie Terezie
(1740-1780) potrval útěk nekatolíkú z českých zemí, třebaže duchovní násilí nebylo v této době
Titulní list Komenskébo didakhckýcb spisů.
již tak bezohledné
jako za Karla VI. (17II-I740). Zejména za vpádu pruského do
Cech a na Moravu na počátku panování Marie Terezie odcházeli
čeští tajní nekatolíci, vybízení rozeslanými emisary s kazatelem
české církve v Berlíně Janem Liberdou v čele, ve značném počtu
do Pruska. Tehdy vznikly ve Slezsku, odcizeném již české ko-
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runě, emigrantské české osady, z nichž nejdůležitější byly Husinec u Střelína, Velký Tábor, Bedřichův Hradec a jiné. Také tato
druhá emigrace se ponenáhlu utápěla v německém prostředí a pro
český národ byla ztracena nadobro. Jen na Slovensku zachovali si
čeští exulanti mateřskou řeč.
Pruského krále za svého ochránce považovali i ti tajní nekatolíci, kteří zůstali ve vlasti. Tak osud dějin spial politické naděje
české emigrace a českých nekatolíků vůbec s rodem Hohenzollernským. Ještě několik let,před vydáním tolerančního patentu před
ložili čeští nekatolíci z Chrudimska pruskému králi prosbu, aby se
jich ujal, a slibovali, že mu chtí pomáhati tak dlouho a že "nepře
stanou dříve na modlitbách pozvedati ruce k nebesům, dokud Hospodin celé království české pod moc a žezlo vaší královské důstoj
nosti nepřivede".
V tomto politickém cíli se ovšem čeští nekatoHci naprosto rozcházeli s národem, který pudově tušil, jaké nebezpeči roste v mohutnějící moci pruské a rodu Hohenzollernského. Nebyla již daleka
doba, kdy se obrozujícího národa počíná zmocňovati idea tiZkého
spojení českého světa s východ17ÍlJZ SlovanstvelJZ) s Ruskem, s níž bylo
spojeno také doufání politické. Tato myšlenka časem v části národa
velmi zmohutněla a uplatnila se velmi důrazně také v našem
velkém boji za osvobození ve světové válce.
Nejpřednější příčinou, pro niž čeští nekatolíci v době pobělo
horské a za vlády Marie Terezie prchali do ciziny, bylo uzákonění
nábožemké nesnášelivosti a výlučnosti katolického náboženství jakož
i kruté pronásledování všech těch, kteří byli podezřelí, že jsou tajnými nekatolíky. Otázka náboženská byla otázkou politickou a pronásledování nekatolíků dělo se za účinné pomoci politických úřa
dů, pražského místodržitelství a krajských úřadů. Přísné dekrety,
které byly vydávány a obnovovány za války třicetileté proti nekatolíkům, nemohly býti za dlouhého válečného zmatku provádě
ny, takže teprve po skončeni války a po vyklizení českých zemí
švédským vojskem (r. 165 o) bylo přistoupeno k jejich uskutečnění.
Hned r. 1650 vydali čeští místodržící drakonické nařízení, jímž se
hrozilo poddanému lidu nejpřísnějšími tresty, nepřestoupí-li do
tří neděl ke katolictví. Rozkaz měl za následek, že sedláci počali
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opouštěti své statky a boufně prchati do ciziny, což vzbudilo velké
znepokojení vrcbností. Emigrací a útrapami válečnými (hladem
a morem) pozbyly české země polovice obyvatelstva, množství

městských domů a selských usedlostí bylo vypáleno, zbořeno a
pusto, takže další úbytek lidu hrozil se státi katastrofální. Také duchovní vrchnost naléhala na to, aby
vyplenění nekatolictví dálo se mírnějším postupem, poučením a nátlakem spíše mravním.
Ha::refim c1audens & aperiens,
Zavedení skutečné výlučnosti
katolického náboženství v českých
zemích bylo svěřeno Mdu jesuitskému) jenž se ujal nesnadného díla
rekatolisace s vášnivou houževnal\acýifU l.1fubp
tostí.
Hlavní zřetel )esuitského úsilí
~ r03e~nánj otwjragici)!
se
obracel
do severních a severový~ w~fofeněnj ~Qmifagte~.
chodních
Cech,
kde lid pro blízkost
21ncb
Saska a Slezska a tajné spojenís emiegt~tjf
granty projevoval vytrvalost a věr
~ěfter~d) blutmnd) / pO" nost staré víře největší. Jesuitům se
~Ol'fili\jj6d) / -pob('~fel6d) I iiel\ aapOe vskutku podařilo v několika letech
wit>éni\dJ ~ně~ I tl p'fcbd:>á!egICt5mi auéinlil\>Q'
pokatoličiti tyto kraje aspoň poUlí "ro~fctlt~1 6 ttmjmll'oborffl'ilué III fil~b!ie
vrchně a přinutiti je k návštěvě kafilé ~ni~l) I\>~ffat\matil a t\lvtorenj!i fc
mo\)au. mil fltlétfol\lybQ1l9
tolických kostelů a k náboženským
€I ~~a>o(enim ~u41ot'l.lnj tlJrcbnolli.
~p'i[té!19 ll) ~rQb~ll)el »~~ úkonům katolickým. Postup jesuitů
- ~a!1Q~~~él~1 ~élll172S1·
neřídil se vždy zásadami jisté umírTitulní list Koniášova "Klíče",
něnosti a mnohdy bylo užíváno
nelítostného zakročení vojska. Velkou pozornost věnovali jesuitští misionáři tomu, aby odňali lidu
nekatolické knihy, které byly ničeny a páleny často za slavnostních obřadů. Tím byla náJilně rušma nejen mravní a historická souvislost čeJkého národa předbělohorJkého a pobělohorJkého) nýbrž i souvislost
jazyková. Přehled po tom, že poddaný lid koná opravdu přede
psané náboženské povinnosti, byl zjednán zavedením t. zv. zpovědních cedulek (každý, kdo vykonal zpověď a přistoupil k při
jímání svátosti oltářní, obdržel od duchovního potvrzení), která se
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soustřeďovala u místodržitelství a arcibiskupské konsistoře. K vypátr~ní nekatolíků-kacířů bylo užíváno též i jiných prostředků povážlivé mravní ceny, zejrnéna udavačství.
Protireformační násilí dosáhlo nehol u za vlády posledníbo
mužského potomka z rakouské větve habsburského rodu Karla VI.,
kdy doléhání na nekatolíky útrpným právem, odsuzování k těž
kým nu~ený.m pracím a posílání na galeje bylo zjevem obvyklým.
U davaČ1 byh odměúováni hmotně, děti rodičů pochybného náboženského smýšlení byly dávány na vychování k osobám spolehlivým,. vojáci s misionáři násilně vnikali do příbytkú podezřelých,
pátrajíce po zapověděných knihách. V této době nelítostným pronásledováním českých nekatolických knih smutně vynikl jesuita
Antonín KOlliáš) jenž vlastnoručně spálil na tisíce knih "bludných"
asestavil jejich nadpisy v seznamu nadepsaném: "Klíč kacířské bludy k .ro~eznání otvírající, k vykořeněni zamykající" (r. 17 2 9), jenž
slou~11 Jako pomůcka misionářů až do r. 1781. Důvody zesílení
protueformačníbo nátlaku byly nejen náboženské, nvbrž i politické
již snahy Pruska rozmnožiti
do jeho zemí. Svými drakonickými opatřeními a tresty dosahovala
však vídeňská vláda účinku opačného, počet uprchlíků z česk)Tcb
zemí se zvyšova1.
Přes všechno toto úsilí zůstával však v zemi nemalj počet 178kalolíktJ; kteří byli nuceni se ovšem skrývati se svým přesvědče
ním a vykonávati na venek úkony katolické. Tito nekatolíci scházeli se občas v odlehlých nl.ístech, v hlubokých lesícb a roklích
k svým tajným bohoslužbám, jež vykonávaÍi evangeličtí kněží,
přecházející do země z ciziny kradmo a s nasazením svého života.
Posilo vala je také četba nekatolickýcb knih jednak z období před
bělohorského, jednak těch, které byly nově tištěny za branicemi
a taj~1ě přenášeny do Cech a na Moravu. Tyto knihy byly ovšem
pečlIvě schovávány v rozmanitých úkrytecb, aby unikly slídivým
očím udavačů a misionářů. Nedostatek styků s protestantským
kněžstvem a ust?vičná obava před pronásledováním způsobily, že
se mezi tajnými českými nekatolíky objevovaly sklony k náboženské~1U blouz~l.ěnL Tajní nekatolíci r!ijimali také politické naděje
emigrace, nejprve doufání v pornoc Svédska, později pak Pruska,

zmíněné

stěhovaní česl~ýcb nekatolík~
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a žili ovšem i jinak v úzkých myšlenkových a osobnícb stycích
se svými krajany zahnl11ičními. Bylo přirozeno, že hojnou emigrací
a protireformační horlivostí tajných nekatolíků ubývalo, nicméně
zbyl jicb při vydání tolerančníbo patentu ještě počet pozoruhodný;
byl to výmluvný doklad, že ani násilí, trvající půl druhého století,
nemohlo zlomiti národ celý.
Do ba protireformační,
která nelítostně a tvrdě pře
trhávala souvislost myšlenkového prostředí Cech předbělo
horských a pobělohorských,
nedovedla českému národu
nahraditi vznešené idee, jež
mu odnímala. Za její nadvlády
se dostavil hlubokj úpadek OSl!ě
tov}. Lid byl vychováván jen k
povrchní, zevnější zbožnosti
a k pověrčivosti a oj eho vzdě
lání nebylo dbáno. Školy, které byly v době předbělohor
ské zjevem obyčejnýma jejich
úroveň namnoze velmi vysoká (zejména u škol českobratr
ských), stávají se vzácnou výjimkou a také sociální stav
učitelstva, které bylo nevzdě
Jan Nepomuckj
lané, byl ubobý; ne o mnoho
(socha na Karlově mostě v Praze J.
byl ostatně po obou stránkách
lepší stav světského duchovenstva na venkovských farách. Kniha v pokatoličeném národě
se stala vzácností i v městském prostředí, lid venkovský nedovedl
pravidlem ani čisti ani psáti, takže nemobl užíti ani té Špatné literární náhrady, kterou mu jesultští misionáři podávali ve svých
modlitebních knihách a popisech zázračných míst a věcí; obsah
těchto knib odpovídal nevalné úrovni kázání misionářů.
Z tohoto prostředí
nesmiřitelného a vášnivého orotikato1ictví
.
~,
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z jeho ducha a potřeb vyrůstá svatořečení Jana Z lVepomukuJ chápaného jako mučedníka zpovědního tajemství. Nový světec, kolem jehož nehistorické osoby byly spředeno množství legend
a nevkusných vypravování, měl vypuditi z mysli lidu vzpomínku
na velkébo národního světce předbělohorského M. Jana Husa,
zatlačoval však zároveň do pozadí jiného národního světce, jenž
byl symbolem české státovosti a dokladem starobylosti českých
státních a národních počátků, sv. Václava. Většina českého národa
splývala ponenáhlu pod nátlakem světské a duchovní vrchnosti
s tímto novým ovzduším, které však nebylo příznivé jeho národní
podstatě. V tomto prostředí nemohla se rozvinouti přirozená chápavost a tvořivost česká, jež byla naopak potlačována. Nad českým
lidem rozprostřelo se duchovní temno, zaostalost a nevědomost.
Nádhera novébo slobu barokního, jenž tehdy slavil vítězný vjezd
do českých zemí a vtiskl v Praze pevnou pečeť zejména Malé
straně, nemohla zakrýti osvětovou, mravní a sociální bídu vrstev
lidových, které tehdy tvořily podstatu a páteř českého národa.
Vedle násilí duchovního přispívala k emigraci selského lidu
také nezměrná bída sociální. Třicetiletá válka zasadila hospodářské
mu stavu českého státu těžkou ránu, která po celé období pobělo
horské nemohla býti zahojena. Ceské země hospodářsky jen živořilya nedoléhalo do nich nic z pokroku a nových názorů, které se
počaly uplatňovati jmenovitě v končinách západní Evropy. Obchod byl naprosto zničen a stav řemesel podvrácen; nedostatek peněz u většiny obyvatelstva přispěl k tomu nemálo.
Nejhůle se l'edlo stavu selskému) na jehož bedrech ležela tíha stále
stoupajících daní, dávek vrchnostenských a duchovenských desátkú a zejména pak nesnesitelné břemeno roboty. V době nutné
potřeby musil sedlák se svým nářadím robotovati na panských dvorech často po celý den, takže pro vlastní hospodářství mu nezbývalo ani času ani sil. Vrchnost vyssá vala a utiskovala poddaný lid
selský i jinak a její útisk byl namnoze přiostřován a zhoršován
vrchnostenskými úředníky. Bez dovolení vrchnosti nesměl sedlák
nejen odejíti ze svého statku, nýbrž nesměl se podle své vůle ani
ženiti ani dávati své syny na řemeslo nebo na studie. Sedlák byl
nucen prodávati vrchnosti pro její podniky průmyslové (zejména
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pivovary) zemědělské plodiny lacino a by 1 naopak přísně přidržo
ván k tomu, aby od ní odebíral drahé a špatné výrobky. Tělesné
tresty, mrskání, sázení na osla a do trdlice, byly zjevy běžnými pro
malé přestupky, ztuchlé vězení napravovalo hlavu vÍnníkům vět
ším. Právně byl sedlák sice t. zv. dědičným poddaným (mohl činiti
pořízení o svém statku, požíval jisté samosprávy atd.)} ve skutečnosti však byl nevolníkem.

Baroková výzdoba scbodiště v Zámku Troji

N

Prah].

Hospodářský útisk a násilná protireformace byly příčinou nejen
stálého a početného tajnébo vystěhovalectví z českých zemí, nýbrž
vedly též k občasným selJ-kjíJJ vZpourám a l!ZboliŤel1ím. Leč jako pros by
českých nekatolíků u protestantských panovníků německých, aby
by 1a jim zjednána úleva od nesnesitelného pronásledování, vyzněly naprázdno, stejně i selské vzpoury nemohly zjednati zmírnění násilí vrchnostenského. Nejvíce docliázelo k vzbouřením
v severních a severovýchodních Cecbách. V c1kých rozmčrů ob-
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zvláště nabyla vzpoura r. 1680, která byla krvavě potlačena vojskem. Robotní patent, který byl nato vydán, zhoršil ještě stav
selského lidu, a nápravy nezjednal ani druhý robotní patent z roku
1717, ani patent třetí z r. 173 8 .
Zatím co sedlák žil v bídě a útisku, stavěly si jeho vrchnosti
nádherné a nákladné barokní paláce a utrácely ohromné částky peněz, vydřené z rukou robotníků, v rozličných kratochvílích, které
vyznačovaly tuto dobu. Stejně jako šlechta, tak i Habsburkové
udržovali z českých peněz lesk svého rodu a platili z nich rozsáhlé
podniky vojenské v Uhrách proti Turkům a na Rýně proti Francii.
A z této bídy a pokoření nebylo vyňato ani hlavní město českého
státu Praha, v níž se právě nejvíce zračil úpadek a pronikavá změna
proti dobám dřívějším.
Tím vším bylo nebezpečně otřeseno také národní ústrojí české.
Duchovní vůdcové národa, které protireformační násilí vypudilo
za hranice, nebyli nahrazeni a protireformační prostředí nebylo
příznivé ani národním snahám. Hmotnými a mravními ztrátami ve
válce třicetileté byla oslabena odolnost českého živlu, který neměl
s dostatek sil, aby se ubráni1nové lilně germanisace. Uzákonění rovnoprávnosti němčiny s češtinou založilo neprodleně skutečné nadpávi úřední němčiny, která se stává v této době vnitřní úřední řečí
a čím dále tím více proniká také do úřední řeči vnější. Poměry ty
se stále zhoršovaly, takže na konci vlády Karla VI. nebylo v nejvyšším politickétn a správním úřadu pro země české koruny,
v české dvorské kanceláři, která byla obsazována šlechtickými
úředníky, majícími své statky jen v českých zemích, téměř již
úředníka, jenž by ovládal češtinu a mohl skládati česká rozhodnutí;
proto musel býti v české dvorské kanceláři ustanoven zvláštní
český překladatel a tlumočník. Neovládali-li pobělohorští Habsburkové češtiny vůbec, pozbývala její znalosti také česká šlechta, složená z velké části z cizinců. Německým se stalo veškero jednání na českých a moravských sněmích, kde užívání češtiny se
omezilo jen na několik krátkých a prázdných formulí, a stejně bylo
tomu i při českých korunovacích. Rovněž v okruhu církevním nabývala němčina převahy - pokud se ovšem neužívalo latiny - , poněvadž českého kněžstva byl nedostatek a musili býti povoláváni
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kněží z ciziny, zejména z Rakous a z Bavor. Konečně pak i v měs
tech se počala rozšiřovati němčina nejen v životě úředním, ale
i společenském a přibývalo v nich německého živlu, takže zejména
některá větší města s Prahou v čele nabývala již v této době ně
meckého nátěru. Pokud se pak ve městech užívalo češtiny, byla
znešvařena spoustou cizích slov (nejen však německých, nýbrž
i francouzských). Jedině venkov, třebaže také ve vrchnostensl~ýc~
kancelářích, jemu bezprostředně nadřízených,se počala rozmah~t1
němčina, uvaroval se v celku této germanisační nákazy. Selský hd
byl v této době skoro výhradním představitelem českého národa.
Ceština stala se jazykem selským.
Jazykový úpadek zračí se přirozeně v současné lite~atuř~ české
a uvědomil si ho již Komenský. Spisovatelé, pozbývající cHu }?ro
spisovný jazyk, za vádějí do své mluvy úpadkové novotvary a vIl vy
řeči obecné. Rozklad knižní češtiny, s nímž šel ruku v ruce namnoze
i rozklad řeči mluvené, měl též za následek počátky užívání sl~
venského nářečí jako řeči knižní; až do této doby výhradním SpIsovným jazykem na Slovensku byla čeština, jejíž vliv pomáhali
udržovati čeští vystěhovalci. Bylo pro budoucí vývoj češtiny štěs
tím, že nářečí venkovského lidu celkem odolala zkáze, která mu
hrozila od úpadkové řeči spisovné.
Tímto všestranným úpadkem nesmírně se zúžil a změlčil tok
národního života. Tento stav byl mnohem nebezpečnější než ?:a
vpádu německého živlu do českých zemí ve XIII. století. Tehdy
český národ byl svěží a naplněn pevnou vůlí k rozmachu, takže
překonal vlastními silami nemalé překážky; nyní hyl následky nešťastné bitvv bělohorské otřesen v základech své bytosti a jeho sily
mravní, poÚtické a hospodářské byly téměř zniče~y. Př~s to vša~~
ani v době pobělohorské národní uvědomení nepohaslo. NeJznamen1tějším jeho dokladem jest "Obrana jazyka českého" vlasteneckého
jesuity Bohuslava Balbína, která byla nejen výkřikem zarmouceného a o budoucnost národa se chvějícího srdce, nýbrž ipolitickjm
protestem proti pobělohorskému násilí, jež přivedlo tvůrce českého
státu až na obaj propasti. Mohutný je také závěr "Obrany", jenž
vyznívá v týž smysl jako vzpomenutá již věštecká slova Komenského: v žádosti obnoveni české samostatnosti a nezávislosti. "Ty,
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z patronů země české nejpřednější a největší, Václave! Vratislavem
bua a Cechám svým navrať dávnou slávu! Opět postav nás na to
místo,. s něhož jsme padli nezaslouženě, vlastní netečností a zločin
nou zlobou jiných neb pochlebnictvím mnohých, nejvěrněji až
do skonání sloužíce Tobě i nejsvětější víře i králům. Ty národa našeho záštito a podporo! Zahyneme-li, Tobě zahyneme! Od nových
obyvatelů marně bys očekával té pocty, kterou Tebe země česká od tolika
vÚ:ů velebí a miluje. Tudíž v pokoře
prosíce, toto opakujeme: Nedej zahynouti nám i budoucim!" Toto vlastenecké uvědomení ovšem k pozdvižení českého národa z hlubokého
úpadku nestačilo. Protireformační
ovzduší nemohlo české bytosti dodati
nových sil.
Bílá hora se sV}Tmi následky pobělohorskými vytvořila také nerozbornou přehradu mezi českým národem a Habsburky, jí na tři sta let
J

zájmy rodu habsbur.rkého nabyly rozhodné
nad zájmy českého státu. Nasto-

převahy

leni panovnické samovlády"Obnoveným zřízením" usnadnilo Habsburkúm postupně provésti skutečné
Boht/s/al! Balbín.
sloučení českých zemí s ostatním
habsburským panstvím, zejména se
zeměmi rakouskými, k němuž kladl základy již král Ferdinand I.
Třebaže zvláštní státoprávní postavení české koruny nebylo ani
v této době, ani později právně popřeno a potrvaly také (s jedinou
výjimkou Josefa 1.) české korunovace, přece dochází pozvolna
ke skutečnému pohlcování českého státu vznikající monarchií
babsburskou. újmou pro český stát při tomto nezadržitelném pochodu bylo, že nebyl to on, z něbož centralisace vycházela, nýbrž
že byl při tom živlem trpným.
Od doby krále Matyáše se stala středem habsburského panství
Obrázkové

dějiny

naši samostatnosti 10.
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Vídeň, ·v níž měly převahu živly nečeské (státoprávně) a protičeské. Vídeň ovládla politicky Prahu a česk;.i stát) jenž byl nejen mezinárodně, nýbrž i uvnitř monarchie zatlačen ve svém politickém
významu do pozadí. Vídeň stala se také sídlem nejvyššího správního úřadu v oboru politickém a soudním pro země koruny české,
české dvorské kanceláře (jej{ pravomoc se rovnala asi pravomoci
dnešního ministerstva) s nejvyšším českým dvorským kancléřem
v čele. Při tom stoupala pravomoc starších centrálních úřadů habsburských, k nimž v této době přibyly některé nové. Prvním právním
;óoutem habsburského trojstátí se stala pragmatická sankce) kterou vydal

Karel VI. r. 1713 a jíž se habsburské panstvi prohlašovalo za
nedílný celek, dědičný v habsburském rodě podle předepsaného
řádu nástupnického. Tento zákon schválily nejen všechny stavovské sněmy habsburských zemí (na českém, moravském a slezském sněmu byl přijat r. 1721), nýbrž i v 1. 17 2 5-17 28 státy
evropské.
Důležité změny se dostavily v době pobělohorské v poměru českého státu k německé říši; při těchto jakož i dřívějších změnách zastávali Habsburkové s úspěchem svrchovanost českého státu. Již
v XVI. století, kdy svatá říše římská německého jazyka pozbývala
svého středověkého universálního rázu, měníc se v říši německou
v pravém slova smyslu, odmítali čeští králové z habsburského rodu
snahy této řjše prohloubiti starý svazek s českým státem. Poměr
A. KOlliáš pálí

české

knihy.

ÚPADEK ČESKÉHO NÁRODA V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ

českého státu k říši německé se omezil v této době jen na účast
českého hlasu kurfiřtského při volbě německých králů a na formální udílení t. zv. investitury nově nastupujícím českým králům
králem německým; leč na počátku XVII. století bylo na sto let
upuštěno i od tohoto. Teprve o století později, na začátku XVIII.
století (r. 1708 ), byla opět obnovena platnost a skutečné vykonávání
českého hlasu kurfiřtského. Stalo se tak jen z důvodů rodových,
aby Habsburkové měli v říši německé protiváhu proti rostoucí
moci pruských Hohenzollernů, a tato tak zvaná "readmise" českého
hlasu na mezinárodním a státoprávním postavení českého státu nic
nezměnila. Vůči cizině Habsburkové vždy zdůrazňovali svrchovanost českého státu a také formální propůjčování českých lén
v německé říši potrvalo i nadále. Nečinili tak ovšem Habsburkové
z lásky k české koruně, nýbrž pro svůj prospěch.

To byl také jediný téměř zisk, jejž habsburské panování čes
kým zemím až do polovice XVIII. století přineslo. Naopak ztráty
byly mnohem podstatnější a citelnější. Bylo to právě Za vlády pobělohorských Habsburků, kdy český stát byl postupně zmenšen na
území} jež pak podržel až do světové války. Viděli jsme, že r. 16 35
pozbyl obou Lužic ve prospěch Saska a hned po vymření posledního mužského potomka z rakouské větve habsburské Karla VI.
(a nikoliv opět bez jeho viny) ztratil i Slezsko. Nechybělo tehdy
mnoho, aby nedošlo k rozbití českého státu vůbec. Možno vším
právem říel, že to byla osudová hodina také pro český národ. V letech 1740-1748 byla v sázce celá jeho budoucnost a v této době
se mohlo dovršiti neštěstí Bílé hory.
K tomuto vážnému nebezpečí došlo hned po nastoupení nejstarší dcery Karla VI., sličné a důvtipné Marie Terezie, provdané
za arcivévodu Františka Stěpána Lotrinského. To byla chvíle,
kterou protihabsburská Evropa považovala za vhodnou, aby uskutečnila své starší plány rozdělení habsburského panství; z něhož jen
část měla zůstati Marii Terezii. Hlavní!J1 předmětem těchto ÚJlzyslů byl
českd stát) jenž měl ~ýti roztržen mezi Bavorsko) Sasko a Prusko.
Bavorsko, jehož vládnoucí rod Wittelsbachů byl dávným soupeřem Habsburků, činilo si nároky zejména na Cechy. Bylo ve svých
záměrech horlivě podporováno Francií, která již r. 1670 uzavřela..
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s Bavorskem smlouvu, podle níž mu slibovala přispěti peněžitými
i vojenskými prostředky k získání království českého, zemře-li
císař Leopold I. bez mužských dědiců. R. 17I4 byla uzavřena
smlouva t10vá a dalekosáhlejší, která zaručovala bavorským Wittelsbachům celou českou korunu. Později vystoupilo s nároky na
Cechy Sasko a také toto získalo slib podpory Francie. Slezsko se
pak již od dlouhé doby snažilo získati Prusko, které využívalo pro
své úmysly neblahé náboženské politiky pobělohorských Habsburků a' př'ipravilo si ve Slezsku rozličnými prostředky půdu. Všichni nápadníci částí české koruny byli rozhodnuti provésti své
plány bez ohledu na to, že schválili pragn1atickou sankci.
Takovéto záměry měly za následek, že budoucnost českého státu
i českého národa závisela nerozlučně na budoucnosti habsburského panství
a že zájem český ironií osudu zcela splýval se zájmy Marie Terezie. Boj o země české koruny počal již v prosinci r. 1740, kdy
pruský král Fridrich II. vpadl do Slezska, jehož se v šesti týdnech
zmocnil veskrze. Toto vítězství, jež podporovala nálada velké části
slezského obyvatelstva, příznivá Prusku, povzbudilo pak také
Bavorsko a Sasko k vystoupení s nároky na území českého
státu. Sasko původně žádalo pro sebe východní Cechy s Prahou
a Horní Slezsko; západní Cechy měly připadnouti Bavorsku, Dolní
Slezsko Prusku a Morava se ponechávala Marii Terezii. Po někte
rém jednání, jehož se účastnily Francie, Spanělsko, Bavorsko, Sasko
a Prusko, bylo smluveno (v září 1741), že celé Cechy mají připad
nouti s titulem českého krále bavorskému kurfiřtovi Karlovi Albertovi, kdežto Morava, povýšená na království, s částí Horního
Slezska se měla státi kořistí Saska; ostatek Horního Slezska a Dolní
Slezsko mělo s~ státi majetkem pruským. Zároveň bylo smluveno
zrušení dosavadních státoprávních svazků zemí české koruny. Mělo
to býti dokonalé zničení starobylého díla, dovršeného Karlem IV.,
český stát měl zmizeti se světa.
Vskutku však se podařilo Marii Terezii toto nebezpečí aspoň
z nemalé části odvrátiti. Karel Albert vtrhl sice s francouzským
vojskem do Cech a v listopadu r. 174I se zmocnil Prahy, kde ho
čáSt české šlechty uznala za českého krále a holdovala mu, nepodařilo se mu však zmocniti se země celé (jihovýchod zůstal v ru-
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kou Marie Terezie a severozápad obsadili Sasové). Proti

přesile

nepřátel rozhodla se lv/arie Terezie obětováním Slezska zachrániti alespoň
ostatek českého státu. Mírem vratislavským r. 1742 se vzdala ve pro,pěch Fridricha II. téměř celého Slezska (zbylo z něho českému
státu jako tak zvané Ceské Slezsko jen Těšínsko, část Opavska,
Krnovska a Nisska) a celého Kladska; odstoupení území bylo
provázeno odstoupením plné svrchovanosti a bylo dodatečně podle
přání pruského krále schváleno i českými stavy. Nový boj Marie
Terezie s králem pruským na tomto výsledku ničeho již nezměnil
a stejně se Marii Terezii nepodařilo odčinid citelnou ztrátu
........r.. r· ,::['\ .. :;.... \ ..j.............. KlAD~t:;O
Slezska za války sed.......:"...
( ••\f:,.:.;.!.:.: ..•:.............."
mileté (175 6-176 3).
~::...{
•
oCHOruSICE
l OPAVÁ·.· •• ,.i·.; !
Po vyrovnání s
ČÁSLA'I"
(
• lBIN0 :'
Fridrichem II. sou'., OLOMOUC\'
:
středila Marie Tere.:.. /
\..
~
zie všechny své sily
~
~
i':
".
k vypuzení Bavorů
··".u· ... ··
a Francouzů. Počát
LINEC
kem r. 1743 uniklo
francouzské vojsko
Rozsah če.,kého státu
z Prahy a vyklidilo
Dd polovice XV J J J. století do sl'hové války.
Cechy, takže v květ
nu roku 1743 již byla
Marie Terezie v Praze korunována na českou královnu (její neláska k Cechám se zračila v jejím výroku o svatováclavské koruně,
že se podobá čapce bláznově). Tím bylo od české koruny odvráceno
nehezpečí úplného rozhití a český stát, zmenšený o Slezsko, zůstal v rukách rodu babsbursko-Iotril2ského. Ztrátou Slezska se ukončil územní
rozklad českého státu, založeného v IX. století Přemyslovci a při
vedeného k největšímu vnějšímu rozmachu Karlem IV. Ceský stát
byl tak v podstatě omezen na území, obývané většinou českým národem, který zachoval si svou celistvost. A to bylo pro další vývoj
nejdůležitější. Neboť jen tak mohlo dojíti k šťastnému překonáni
pobělohorských ran a k slavnému národnímu obrození.
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Tento staletj vjvoj českého státu a národa a staleté nepřetržité
bytí české státní a národní existence stalo se nejen základem novod~bého života českého, nýbrž bylo také velmi důležitou historickou)
mravní a právní oporou našeho osvobozovacího úsilí za světové války. V ůd
cové zahraničního odboje českého v letech 1914- 19 18 , kteří obnovili politický cíl pobělohorské emigrace, osvobozeni českého národa ze jha habsburského, zdůrazňova1istátům a veřejnosti Dohody
vedle práva přirozeného také historické jeho právo na samostatnj Život.
Zdůrazňovali zejména, že Habsburkové nemohli přes svá násilí
zničiti české nezá vislosti, k níž se český národ nepřestal nikdy hlásiti a jejíhož obnovení si vždy žádal, a upozorňovali také na starobylou a vysokou osvětu českého národa.
Tento mravní a právní význam starých národních dějin pro
nový život český připomněl hned na počátku světové války také
znamenitý francouzský dějepisec českého národa a obětavý jeho
přítel Arnošt Denis, který napsal v programovém článku "Vzkří
šení Cech" (vyšel v česko-francouzském časopisu "Nazdar" ,. října 1914) toto:
. "V době, kdyCechovésvobodně povolali na trůn Ferdinanda 1.,
měli za sebou proslulé dějiny a slavnou vzdělanost. Jejich mučedník, Jan Hus; byl upálen v Kostnici, aby vydal svědectví
pravdě. Táboří čelili celé Evropě, desetkrát rozprášili davy ně
mecké a s vítězným kalichem prošli od moře Baltského k Norimberku, od Visly k Dunaji. Habsburkové měli jen jednu myšlenku:
zahladit tuto slávu, zničit tuto vzdělanost, potlačit tento jazyk, jenž
první přinesl užaslému světu některé z nejšlechetnějších projevů
moderního myšlení. Chelčický a Bratří čeští od I). století hlásali
všeobecný mír, rovná práva všech občanů, náboženskou svobodu,
snášelivost a bratrstvL Toto pohoršení musilo být potlačeno. Habsburkové užili k tomu - z nedostatku osvícenosti, jež jim vždy
chyběla - nejohyzdnějšího a nejzarputilejšího ukrutenstvi a násilí.
Ferdinand 1. začal. Když r. 1547 vítězstvím u Muhlberka jest
mu umožněno ztrestat své odpůrce, posílá na popraviště ty z Cechů, kteří se osmělili domáhat se na něm splnění slibů, a odnímá
Cechům část svobod, jichž šetřit vázán byl svou přísahou.
Na počátku 17. století Ferdinand II., katan - po prokleté
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bitvě bělohorské, kde protestanté byli poraženi - , nepřestávaje na
tom, že na smrt poslal nejslavnější představitele stavů a českého
myšleni, pojímá a provádí ohavný plán o potlačení celého národa
tím, že ztrestá všechny, kdo nechtějí zradit svou víru nebo vzdát
se svých tradic. Po desítkách
tisíců nejlepší synové domácí
jsou vyháněni na kruté cesty
vyhnanství. Těžká kopyta koni
dragounů liechtenštejnských
dupají po české půdě; národní
jazyk je dán do klatby, hranice
jsou vydány německým vetřel
cům; universita jest opuštěna;
Praha zkrvácenáa umlčená usíná ve smrtelném ztrnutí. Nejušlechtilejší synové národa, jako Komenský, hynou bídně na
cizích cestách.
Chvíle zoufalství a krve:
dny slz a hněvu pro Cechy!
Habsburkové se radují. Dokonali své dílo hanebné. Zavraždili národ, zahubili duši národní. Zádný hlas svobodný již
se nezdvihne. Ku pojištěni svého vítězství nesmiřitelní vrhají
Znak českého státtl
se na svou kořist, chtějí zahladit
(v popistl kortl1lovace Karla V J. Z r. I7 2 3 J.
dějiny, vyhubit samu vzpomínku na minulost. Léta letoucí
válčí s mrtvými, pálí knihy, rozmetávají památky umění národního.
Na konci 18. století ohavné dílo zkázy zdá se být dovršeno ...
Míra je dovršena. Cechové vypovídají dnes smlouvu, kterou
učinili ve chvíli poblouzení a kterou Habsburkové neustále porušovali. "
Stejně se pak staly staré české dějin] povZbudivou vzpruhou uprostřed
světové válečné vichřice českému národu doma.

HLAVA DRUHA

NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ
(OD POLOVICE XVIII. STOLETÍ DO VÝBUCHU

SVĚTOVÉ

VÁLKY)

PŘfČIl'\TY A POSTUP NARODNÍHO OBROZENí

AZ DO POLOVICE XIX. STOLETÍ

Hluboký úpadek českého národa v době pobělohorské nemohl vyhladiti vzpomínku na slavnější minulost, ani touhu po navrácení
ztracené samostatnosti a svéprávnosti. Národní vědomí i v této
době potrvalo, ač velmi silně pokleslo a omezovalo se jen na vrstvy
společensky nejniže stojící, jakož i 11D. několik mužů z řad vzděla
nectva; měšťané, úřednictvo a velká část vzdělanců se poněmčo
vali nebo aspoú ztráceli o budoucnost národa zájem, šlechta pak
byla českému cítění z nej větší části odcizena. Ale toto pobělohorskli
národní vědomí) které nejvýrazněji promluvilo ústy Balbínovými
Ca zajímavě se také přihlásilo u "plzeňskébo vladyky" Antonína
Frozína, který na počátku XVIII. století prošel celé Cechy, aby
poznal hranice mezi živlem českým a německým») nepostačovalo
samo o sobě, ab se na jeho základech moM Vj'VillOZtti nový národní Život.
Obsah národního života netvoří zajisté jen národní uvědomení,
nýbrž jest mnohem složitější a všestrannější, a vedle stránky myšlenkové a mravni má též důležitou stránku hospodářskou, hmotnou. Tuto plnost českému životu protireformační období dáti
nemohlo a naopak se teprve po překonání ovzduší protireformačního, jež utlačovalo a potlačovalo českébo ducba, mohl dostaviti obrat k lepšímu.
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Počátek tohoto překonávání myšlenek protireformačních na-:
stal u nás v druhé polovici XVIII. století. Stalo se tak pod vlivem
nových myJlenek osvícemkjch) jež se zrodily v západní Evropě, ve
Francii a v Anglii, a k jejichž vzniku nemálo přispčl také náš Ko-

Okolí Prah)' Ila mapě Pavla Aretžlla Z r, 1618
(podle přetisku Z r. 1662).

menský; vůbec mezi osvícenstvím a českým hnutím reformačním
(husitstvím a jeho pokračováním) fest velmi úzká duchovní pří
buznost a souvislost. Osvícenství, které kladlo základy našemu
dnešnímu názoru na svět, opíralo se především proti náboženskému násilí a na místo církevnické výlučnosti stavělo nábože11Skou
snášelizJost. K osvícenské náboženské snášelivosti vedle zásadního
přesvědčení mravního přispívala nemálo také zkušenost ,čerpaná
15 8
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z dějin, která poučovala, jaké mravní, osvětové a hospodářské
spousty přinesla evropskému světu náboženská nesnášelivost a
jednostranná církevní vášnivost. Osvícenství se však neomezilo jen
na pole náboženské, nýbrž důsledky jeho názoru o lidské svobodě
uplatňovaly se všestranně nejen v životě veřejném, ale i soukromém, v životě osvětovém, společenském, politickém a hospodář
ském. Nej vyšší autoritou člo
věka se v této době stává jeho rozum.
Byla to veliká myšlenková
revoluce, která převrátila také
český život a dala mu mocnou
vzpruhu k novému vývoji.
S příchodem osvícenství souvisí pak co nejúže čes,leé národní obrození) nový národní život
český. Národní obrození, které započalo za prvních panovníků rodu habsbursko-lotrinského, za lvIarie Terezie a za
Josefa II., skončilo se teprve
28. řijna 1918 a celý I5 0let ý
jebo vývoj tvoří nerozlučný
celek. Neboť teprve po obrození českého ducha a českého
života osvětovébo, společen
Marie Terezie.
ského a hospodářského mohlo
se přihlásiti a uplatniti také
úsilí politické, směřující k obnově české samostatnosti. A proto,
hledáme-li myšlenkové kořeny protibabsburské revoluce české za
svčtové války, nalezneme je již v počátcích novodobého života národního. Národ rnusil býti nejprve probuzen, aby se mohl osamostatniti i politicky.
V čele národního obrození stálo vzdělanectvo) které vyšlo z nižších společenských vrstev, zejména z lidu selského, a spojilo své
přirozené češství s novými myšlenkami evropskými. Proto se
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českém obrození již touto okolností přihlašoval a uplatňoval
lidovj, demokratickj ráz, jenž j~,st, důležittm, b~, zákla~?ím ,znakem
obrozeneckých snah, obraceJ1clch se predevs1m k slrokym ,;rst:
vám k lidu venkovskému a městskému. Tento demokrat1cky
prv;k zesilovaly ovšem myšlenky osvícenské, které s,m~,řovaly na
prvním místě k duchovnímu a hmotnému osvobozenI trl~ utlaco.vaných. Nemálo pak prospívalo i hlubší poznáv~ní české ~l1~ulost1,
zejména pak doby husitské, která byla pro~1!efOrmacl da~a do
klatby a vědomost o ní téměř úplně z mysli naroda vymycena.
Revoluční myšlenka husitská se stah časem velmi účinnou oporou
a vzpruhou ~árodního obrození a pr~nikl~ je hl,ubc:.l~o. ":še to způ
sobilo, že živel šlechtický byl v novem narodmm Zlvote odsunut
do pozadí, ač i v něm příchod nových myšlenek vykonal pozoruhodnou změnu.
Důležité bylo, že v druhé polovici XV~II. ~tole:í t~ké Hab~burkové a jejich vládnoucí okolí nemálo podle~!t nov]m n~zo~um na ~ta~
a na církev které vycházely z osvícenskeho prostredl, a pocah
podle nich přetvořovati a reformovati své země. Začá~ek v tomto
:směru byl učiněn již za Marie Tere;zie, vr~holu pak dosahlJosef}I.
(1780-1790)' Ovšem také nym nemale:> :ozho do val, pros~ech
rodu habsburského, jenž se snažil udržeti Sl prvenstvl aspon ,ve
střední Evropě. Dalekosáhlé reformy, které byly pr~;e~e~y v teto
době, působily na život český dvojím způs,obem, pnzmvym a n~
příznivým. Ku prospěchu byly českému naro~u ~p~a.vy osvetove~
společenské a hospodářské, na škodu bylo utuzovam Jednoty zem!
habsburských (centralismus), v :níž se ztrácela stát~právní sa~<?st~t
nost českého státu, a posilování nadvlády ~ěmČ1~y v~ v;ereJ,nem
životě, zejména v úřadech a na školách. Leč 1 t~to sko~hv~ stranky
úředních reforem působily na české obrozeni pronlkave, vzbuzujíce v něm odpor a podporujíce, tak vzr~st ~esk,ého uv~dorr:e~í.
Za vlády Marie Terezie 'p0čína se tuhž bOJ S!~tu :e stredovi~ym..
duchem Jeudálním, jehož nositelkou byla pred~vsl1-r: slec~~a a jenz
se silně uplatňoval ještě v době ~o?ěl,ohorske. :Sa 1 meZ1 s~echto~
ozývaly se hlasy, že jest nutno dbat1 VIce prospechu obe~neho ne~
starých výsad a privilegií jednotlivcú či tříd, jež se přežIly. Hlásil
se v tom začátek zrovnoprávnění všeho občanstva před zákonem,
V

v

v

jenž se projevoval zejména snahami o povznesení trudného stavu
lidu selského. Proto již v době tereziánské béře ponenáhlu za své
neomezená až dosud svrchovanost vrchnosti nad poddanými a stát
počíná prostřednictvím krajských úřadů dbáti toho, aby poddaným
se nedělo křiklavé bezpráví a aby vládní nařízení byla vskutku
vykonávána. Tehdy také pomíjí výsada šlechty, že její majetek
jest nezdanitelný.
Z péčeo široké vrstvy vychází i reforma škol, směřující
k tomu, abyse lid naučil aspoň
čísti, psáti a počítati, a stát počíná usilovati o zlepšeni a Zvjšení vjrobJ' zemědělské (zaváděním nových hospodářských
plodin, brambor, řepy, jetele
atd.)ao povznesení dosud velmi
zaostalého obchodu a průmJ'slu.
Pozvolné zlepšování hospodářských poměrů bylo provázeno ponenáhlým vzrůstem
počtu obyvatelstva. I těmito
opravami hospodářskými bylo
podporováno sj ednocování
zemí českých se zeměmi rakouskými, poněvadž stejné
Císař Jose] II.
opravy byly prováděny ve
všech zemích; na prospěch
centralismu pracovalo také odstranění celních přehrad mezi jednotlivými zeměmi habsburskýmiaspojení českých a rakouských zemí
v i edno celní území.
Tehdy teprve po stránce hmotné počínají se české země povznášeti ze stoletého úpadk.upobělohorskéhoJ ač i tak jim zbývalo ještě
ve velmi mnohém doháněti země německé a západní Evropu.
První tyto reformy se z velké části nedotýkaly ještě základů starého
zřízení hospodářského a společenského a proto nemohly odstraniti
břemen nejtíživějších. A naopak, sám stát zvýšil v této době velmi
Obrázkové dějiny naší samostatnosti
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značně své daňové požadavky, takže ještě r. 1775 došlo v C:cbách

této panovnice, prozrazovalo i to, že spojila r. 177 2 kraj zátorský
a osvětimský, jež získala při prvním dělení Polska výslovně jako
starou součást českého státu, s Haličí, nikoli s Ceským Slezskem.
Ruku v ruce postupovalo s centralismem úřední poněl1Jčování čes
kého státtt, které mělo za cíl utužiti jednotu zemí českých a rakouských; jestliže v době pobělohorské šíření němčiny bylo spíše bezděkým výsledkem okolností, nyní se stalo vládním programem.
Důležitým nástrojem germanisace byla škola. Němčina se tehdy
i u nás stává jazykem "národním", každý učitel se musil vykázati
znalostí němčiny a mnoho škol bylo poněmčeno. Leč tento gerl1Janisační tlak, jehož pováž1ivé výsledky se projevovaly i na poli
společenském, burcoval v českjch kruzích, pokud si udržely národní
vědomí, odpor, jenž se v této době počal uvědoměle organisovati
a jehož prozatímním cílem bylo povznesení stavu českého jazyka
a rozšíření jeho v životě společenském. Odpor přihlásil se i u ně
kolika jednotlivců ze stavu šlechtického, kteří byli nespokojeni
s centralistickým postupem vlády, poškozujícím jejich privilegia.
Význačným plodem českého odporu proti germanisačním snahám bylo spisování t. Zv. obran jazyka českého. Tehdy právě byla
po prvé vytištěna (r. 177 5) výše zmíněná mohutná Balbí1ZOl!a latinská "Obrana jazyka českéhoC( a již o dva roky předtím napsal podobnou obranu jazykem německým hrabě František Kinskj; konečně pak obranou práv českého jazyka byla i "Předmluva k laskavému čtenáři", kterou napsal jako úvod k vydání příhod Václava
Vratislava z Mitrovic dějepisec František Martin Pelc!. Důvody,
proč tyto obrany českého jazyka byly vydávány, nepominuly ani
později, takže se s nimi setkáváme nejen v době josefinské (jejich
spisovateli byli zejména: Jan Alois Hanke, Karel Hynek Thám
a Slovák Jan Hrdlička), nýbrž i později. Uplatňovalo se v nich
vědomí slavné minulosti českého jazyka a přihlašovalo se tu též
první novodobé uvědomeni slovanské.
Ve1mi důležitým obdobím pro český život se stala vláda cisaře
Josefa 11. Josef II. snažil se již v posledních letech panování své
matky, jejíž byl spoluvládcem, o to, aby vládní zásady byly proniknuty veskrze duchem osvícenským. Plné vítězství svým snahám
zjednal však teprve tehdy, když vstoupil na trún. Za nedlouhé

k rozsáhlému selskému povstání, které bylo potlačeno vOJsk.em.
K povstání vedle důvodů hospodářských - vysoké berr: ě a út1~ky
vrchností - vedly také důvody nábo~enské, ~e~oť, ani za vvla~y
Marie Terezie neustal ještě zcela protueformacm n~tlak, t~ebaze
se neprojevoval již tak ostře jako v době předchoz1. P~otuefor
mační ráz doby tereziánské (ač blavní její nositel, řád jesUltský, byl
zrušen r. 1773) přihlašoval se i vostré censuře, která tenkráte pře
šla z pravom?ci cirk~vní p~d .t:ravon::o~ ~tátní., Tout~ censu~ou
snažila se Mane Terezie zabramu promkam novych a prevratn;:ch
myšlenek do svých zemí. Její úsilí se setkalo, ~š~k se zdaren:,.le~
částečně neboť bdělost úřadů nemohla zabraniti, aby se nepnvažely knihy podloudně. V Praze Rak v: posl~dní:n desí~~letí vlá~y Marie Terezie nekonala censura, nzena osvicenym kmzetem h ..ar1em
Egonem Furstenberkem, předepsaných povinnos:í" takže se v ~e
chách mohly šířiti zapověděné kmhy bez nesnazl. To prospelo
také českým snahám obrozeneckým.
.
. ."
Důležitým krokem k pohlcování české státní !a::zost~tn.ostt vzn:kapc!
monarchií rakouskou bylo zrušení samostatnost1 ceske dvorske kanceláře, k němuž došlo r. 1749, a sjednocení českýcl: zem~ v.obo..:.
ru nejvyšší správy politic,ké a soudní s ra~(Qusl~y~l ze:neml ~lp~
skými. Nový tento správm celek byl obecne ~azyvan "n~m~ckyml
zeměmi dědičnými" a české země se tak stavaly pouhyml "provinciemi" habsburského panství. To byl také zákla~ ral~ous~(Q~
uberského dvojstátí (dualismu), jež bylo ovšem se vsemi svyml
neblahými politickými důsledky pro náš národ uzákoněno tep:ve
roku 186 7 neboť při reformě z roku 1749 byly Uhry ponechany
jako samos~atný celek. Ale ani nyní nebylo právně popře,n? zvlá~t
ní státoprávní postavení českého státu a Habsburkove 1 nadale
.,dádnou v nich z české moci královské. Přes to však zrušením
české dvorské kanceláře se citelně uvolnil svazek zemí české koruny. Dualistický centralismus byl pak posílen zřizováním nových
úřadů, jednotných pro země české a rak?usk~, dále v:ytvo~en~m
jednotné šlechty česko~rakouské; sn;,ham: po )e,dn?tnem s~atmm
občanstvi a pokusy o sJednocem prava obou statmch celku. Nelásku Marie Terezie k českému státu, o níž svědčí mnohé výroky
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doby svého vladaření provedl Josef II. velký počet oprav, které
se hluboko dotkly veřejnébo a soukromého života všech zemí habsburských a tudíž i českých a posunuly jej o značný krok kupředu.
Josef II. učinil především konec protireformačnímu tlaku a náboženské nesvobodě a hned po
ilp.!u'''' ~ta"9 11lff",,,"i~ m..,lm!. !i,'lenfU ta!"."re
.lIt<loro~llIj
svém
nastoupení (r. 178 I) vvQ:;tltťm vol:! '.Ddtunt 30. 1)ne 'mefp" ffi5JgM ~olu l7SI.
)
dal blahodárný zákon o toleranci
náboženství nekatolických (toleranční patent), jímž se dovolovalo luteránům, kalvinům a
nesjednoceným Rekům svobodně a bez jakéhokoliv pronásledováni vyznávati jejich
náboženské přesvědčeni a za'Sj ťÝl"rll'o, l\rálorcflá 21p.>flrolflá t11ilo{i, n.\f< ney.
úřední místa. Teprve
stávati
milofhrctsftj 1>1b.(0, ltmfl{l\njje a pán, pán, prt.
•
fu;čbčcny 3 s,"n, 6ft.ny; 6!fo"h",ofh "'!Te!)o při·
tím
byl
učiněn konec dlouhéllU«n; 6wil>oml, a 3 I>rul)é 6ttany t090 po",áiliU>él)o VJit.
!'tl. genj pro náboj,nlř13>i • pro 5tm1 ~ Optat»"i"'é fř'lřonflé
mu
stěhováni obyvatelstva z
Il:olttanet pot»ffát»á N, ",yt»ýiilTibo pob Datum 13 a r<c,p.
eum .6. D". mory" Rjjs"a Ro!u phnusjry!)o profl1é!)o 2W
českých zemí z důvodů nábotlřtypru fc neym.loj1:it»tS' po!)nu,. "'ynale;lo, PřjbullIFm 2!usu<
ženských, jd přineslo české
{iál1ll'él)O I::ldnm!fé!).;> nábojenfft»j, safo Ytaft ",wsel>no".
n.jÍmu r,d'rmu nárobu pryt»árnj S s,gim náboj,nfht>jm fě fto,"",
mu národu nevýslovné škody
nát»aSjey prot»o;ot»<Ínj t»!Tuby pol>ot»oHti, b" <Dblebu, ;1>.,
lij tafo"'l Pb? obyčegno, a t>""beno, neb n("webeno bylo.
mravní, osvětové a hmotné.
(!jeNn, f.rol.d'ému rtdboien!řu>i má přcbnollll><ř,gnét,o
S tímto uvolněním nábonabojnét,o prot»o,ot»áOl p.>lůllat., obogjmu proteffanlltmu
náboi,rtff",j ale uP , safo si! ",""bmemu n'n>ls,bnoCfIl,mu
ženským
šlo pak ruku v ruce
i',d:ému "" "'fT<d) mjff,dl fbVby 1< to ""blé počtu l!i"u
;'01, ln.mtn.nél).o o 1>1< 3áfultátů", <Dby",a,dů", bll..i
uvolněni života duchovního
tlalo o rldotvheíTti b-y gi3 '" Dtjcn! ",d,sntbo nábojn,"!)"
prot»C;ot»anl polf<tt»cm nebyb , pcywatn! lEe·,reyey"m pro",o'
a osvětového vůbec. Důleži
501>'<1" "o",olcno brti.
<Dbt»;lá\f<t al. l>o",olulJe na~opáčm"
tou událostí bylo zejména da\BeSl ~Í'{ltt/l'o, l\c4lowflá 2!po\f<olfld t11iloff:
lekosáhlé omezení censury} takže
přc"n': rl,'o,01id'ympol>l>aným,f\:>e3to ft looSdmillyc!)
'''J'TIa<l?á;ý,Prdfl'. jeby oni ",mjll.Domu' tllo-I>l,nj,mb bu>
tisk se mohl zabývati téměř
d)Oll'lIj\lo <Dm fU>él)o pťjbyrPu "<mrli, "ýbc; n~eři 3nic!) y n~
nčf"
všemi otázkami veřejnými, o
Tolerančllí patellt.
nichž se dříve nikdo nesměl
odvážit psáti, a cizi knihy i ča
sopisy byly volně propouštěny přes hranice. Svoboda tisku značně
pak přispěla ke vzniku t. zv. veřejného zájmu, široké vrstvy aspoň
slovem mohly se přihlašovati ve věcech veřejných; důkazem toho
jest, že se v těchto letech objevila na knihkupeckém trhu spousta
literatury brožurkové, která se zabývala nejrůznějšími otázkami.
ll)

I

á

I

I

I

ruch myšlenkový se uplatňoval obzvláště ve větších
na prvním místě v Praze, leč ani venkov nezůstal nového
duc~1,~;níh~v vlno,bití uš?tř~~: Tehdy také konečně poZbJ'1 platnosti
KO~lasuv R?tcJ neu~rosny m~.ltel českých knih nekatolických (za
v~ady ~ar1e -:r:erezIe nebyly ]lž pále~y, nýbrž uschovávány ve státnlC? km~o,v?ach), a naopak tyto kmhy pro svůj myšlenkový obsah
a uslec~t1ly Jazyk byly ~ově vydáv:ány, jmenovitě spisy J. A. Komenskeho. Odpor pro~1 době protueformační se přihlásil též útokem na legendu svatojanskou. Od r. 1785 bylo dovoleno též svobodné zednářství, usilující o proniknutí činorodého a snášelivého
Hes ťanstvi.
v' ~(.překo~áv!ni protireformačního ducha snažil se císař Josef II.
U~;t1, 1 kat~hckeho }měžst:ra., n~chov~nstvo mělo býti podle jeho
pram pronIknuto zasadam1 nabozenske tolerance a státi se vůdcem
rád~em a vzovre~ 1i~~ v~ v:š~~h ?tázl~~~h jeho života. Proto byl~
:~useno m~~zstv: klasteru, Jepchz n;ms~ se zanášeli jen neplodným
Zlvotem k~astermm, a byly ponechany Jen ty řády, které se zab-~·
v:a1y prakt1ckým uplatňováním křesťanské lásky (činností charit~.
tl~~í) a vyučováním; klášterní budovy zrušených řádů byly pře
me~ovány na ústavy, pro~pěšné státu a lidstvu. Zato však byly zři
zo~:nY,na venko,v~ ~ove fary. Josef II. snažil se vychovati nové
k~ezske po kolem, Jez by se stalo předním nositelem osvícenských
nazorů, ve státních generálních seminářích. V těchto seminářích bylo
odc~10vá?o množství českých kněží-buditelů, kteří působili mocně
n~ !ld ne) en svou činností národní, nýbrž i výchovným rádcovstvim
v pných otázkách denního života. Z podobných důvodů jako kláštery ~~la zrušena i rozličná světská bratrstva a jejich jmění, z něhož
byl znzen t. zv. chudinský fond, bylo obráceno na stavbu ústavů
obecně prospěšných, zejména nemocnic, chudobinců a nalezinců.
v Odstranění duchovního útisku bylo provázeno snahou o zmenšeni
bremen po~dansk:.ých. ~a svých častých cestách poznal Josef II. těžké
postavenl.selskébo lidu a proto se snažil jeho duševní i hmotné bídě
odpomocI. R. 178 I byla zrušena osobní nesvoboda sedlákova takže napfí~tě selský lid mo~l se s~ob?~ně vystěhovati, dáva~i své syny
~a re:neslo a na stu dle a se zenlt1. Poddanský poměr sice potrval
1 nadale, ale sedlák byl státní mocí chráněn ještě více nd dosud.
Tento

čilý

městech,
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R. 17 8 9 byla pak podstatně snížena také berní povinnost,podd:ných
a naopak zvýšena daň šlechti~ká. Ulehčení P?ddansl~ych bremen
se snažil Josef II. dosáhnouu t. ,zv. Raabo,:"ym sŽ,st;m~.m, podle
jehož zásad poddaný platil ze sveho statku Jen rocnl naJem a byl
zbaven povinností jiných, jmenovitě roboty. Tato soustava byla
prováděna především na statc1ch
královských a jejím výsledken: bylo
zakládání nových vsí a tím 1 zvýšení počtu selských statků. Císař si
přál, aby panovníků.v v:.:or byl následován vrchnostmI, lec v tom se
valného úspěchu nedodělal. Podobně se pak Josef II. snažilo zlepšení
stavu obchodu a průmyslu v duchu
zásady volné soutěže, čímž byla zasazena těžká rána starému zřízení cechovnímu, jež se stávalo po všech
stránkách přežitkem.
Pronikavé bylo však i Josefovo
zasahování do pozůstatků vnitřního Zří
zení starého českého státu. Zbytky stavovské samosprávy byly téměř odstraněny, po případě postaveny pod
přísný dohled státu, a stavovské sně
my pozbyly skoro vůbec veškerého
významu. Sjednocování českých a
rakouských zemí učinilo opět podstatný krok kupředu a stejně i úředr:í germanis;ce (ta~{é na u?h~:r~
sitách se stala němčina vyučovacím jazykem n1lSto htmy).Dulezlte
bylo též, že se panovník snažil vytv~~iti du~hem jednotn~ a odborně vzdělané úřednictvo (byrokracll), ktere by bylo pron1knuto
veskrze osvícenskými myšlenkaJ?i svéh~ vla~aře a jin; :r~rnč a ?bě~
tavě sloužilo; ostatně již za Mane Terezle prestalo byu slechuctvl
zásadní podmínkou vstupu do státních úřadů.
Reformy Josefa II. v oboru duchovn,ím a hmo,tném prospěl~
neobyčejně českým snahám obrozeneckym, nebot pozoruhodny
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vzrůst

sV,obody. společenskéPosilO1}al znamenitě myšlenku svobody národní.
V selskem hdu, probuzeném v pocitu lidskosti a zbaveném
aspoň nejtíživějších břemen, se mohlo šířiti vědomí národní daleko . ry~hleji a hlouběji než za doby poroby. A nelze zapome~o.ut} am toh~, ž: ods;ranění osobní nesvobody poddaných neobyceJ~e us~adn.llo ,cesky.m ~elskÝ:n syn~ům studia a obrodnou práci
v narode. K jakemu s11nemu narodmmu uvědomení mohl dospěti
již tehdy český sedlák, ukazuje příklad milčického rychtáře Fraňka
Vaváka, který ve svých zajímavých Pamětech si r. 1780 zansal:
"nynější svět tak divně jaksi na náš
rjazyk český se obořil, že ho netoliko
čísti, ale ním ani mluviti nechce a
snaží se jej dokonce potříti. Vím ...
dobře a těším se, že jazyk náš český
nezahyne, aniž ho kdo přemoci bud~
moci. .. "
Na této, všelidskými ideami mravními a osvětovými připravené pů
dě počali neúnavní a nezištní obroditelé zasévati první úrodná zrna
národního uvědomení, používajíce
k tomu prostřednictví českých knih,
písniček, novin a divadelních představení,j'imižpronikalimezilidvenTosejD obrovsk'
:J.
kovský a společnost městskou. Byla
t~ prá,ce v~ln;i obtížná a ve všem musila býti počínána od základu.
JIZ n~stroJ teto první vlastenecké propagandy, úpadková čeština, byl
:relm1 neumělý. dlouhým zanedbá váním a zkažený jak ve slově t~k
1 ve skladbě vlIvy německými, takže začátky novodobé literární
činnosti české zůstávají daleko za formální dokonalostí (a i myšlenkovou o~sažností) české literatury předbělohorskéa exulantské;
~eprv~ studlUm staré české literatury a zákonů její mluvy jakož
1 stud~u~, řeči lidové ~brodilo jazyk spisovný.
V udClm duchem teto do by osvícenské a počátků českého o brození. bX1 J~sef Dobrovskj) i enž přes svou pochybovačnost o budoucnosU ceskeho národa věnoval celý život vědeckému úsilí buditelJ
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skému. Stal se prvním zákonodárcem novodobé češtiny a kritickým zkoumatelem české minulosti. Vůbec studium české minulosti
bylo podstatnjm. znakem obrozeneckého úsilí, četba starých českých
kronik poskytovala národnímu uvědomení mocnou mravní oporu.
Základy k nezkreslenému poznání české historie položil Gelasius
Dobner, jenž dokázal věcnou nespolehlivost oblíbené do těch
dob Kroniky české Václava Hájka z Libočan z r. 154 1 (Antonín
Koniáš však nebyl ani s touto Kronikou, ač byla dílem katolického
kněze, spokojen a ve svém Klíči zaznamenal řadu změn, po jejichž
provedení mohla býti teprve dovolena); na místo Hájkovy Kroniky vložil František Martin PelcI do rukou lidu svou Novou kroniku
českou, proniknutou snahami vlasteneckými.
Osvícenské snahy vědecké, které přední zřetel věnovaly ději
nám a písemnictví českému, soustřeďovaly se od posledních let
vlády Marie Terezie v soukromé Učené společnosti, která se od
r. 17 84 stala veřejnou a od r. 1790 nazvána Královskou českou společností nauk (trvá doposud). Clenem této společnosti byl také
Karel Rafael Ungar, zakladatel pražské universitní knihovny, největší na:ší knihovny vůbec. Z učených buditelů, kteří vykonávali
pronikavý vliv na universitní mládež, jest vzpomenouti aspoň matematika Stanislava Vydry. To byli první představitelé novodobé
české vědy, byť psali pro nedokonalost češtiny většinou latinsky
nebo německy, a jejich díla a veřejné působení byly naplněny touhou prospěti českému národu, nebo aspoň budili o české věci
zájem. Nemenší zásluhu zjednali si ovšem i ti buditelé, kteří se,
třebas neumělým jazykem, obraceli k širokým vrstvám. Uvědomě
lým lidovým novinářem, prodchnutým jak humanitními myšlenkami osvícenskými tak láskou k českému světu, byl Václav Matěj
Kramerius, s jehož jménem jest nerozlučnč spojena "Ceská expedice" (nakladatelství českých knih). Při počátcích novodobého básnictví stál Václav Thám, jenž byl také spisovatelem četných her divadelních (první české samostatné divadlo, jež po návštěvě Josefa II.
dostalo název "c. k. vlastenského divadla českého", bylo zřízeno
r. 17 86 na Koňském trhu -Václavském náměstí v t. zv. Boudě).
Doba josefinská přinesla nejen probuzení z;šeobecného zájmu veřej
ného, nýbrž i přímo politického, který se přihlásil zejména ve
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~lechtě;Na tuto okolnost mělo jistý vliv poznávání nových myšlenek konstitučních a demokratických, které se uplatnily pti osamostatnění Spojených států amerických av jejich slavné ústavě stejně
jako ve velké revoluci francouzské, která vypukla r. 17 8 9 a soustře
dila na sebe pozornost celé Evropy. Daleko více na politické snahy
šlechty působilo však, žese
No.!.
šlechta cítila dotčena postu- A1JlJO I 782.
pem samovlády panovnické a centralismu, který ji
zbavoval starých privilegií.
Její nespokoj enost propukla na konci vlády Josefovy pod dojmem oposice
šlechty uherské. Obsah politických žádostí, které stavové předložili nástupci
Josefa II. Leopoldovi II.,
ukazoval, že stavové isou v
celku vzdáleni duch~ nové
'['O PitO, {len3 n'lb)' 1I:5efl'i noromy pfdrO,
Wfi'df jl'r;. n'~olif Jl.it pfcitl S' př.ttdfo I
doby (ač užívali jeho slov~o. ft d)C2 p03norou ;af< pO\)ybOrodti,
2l q:3tjl'i noroiny ť3ed:)um pofl'ytoroati:
ních výrazů) a že usilují jen
n.; i5<iboj1i i5rfl'U! ",lt sen etomu I!:jih,
o obnovení svých politic~)' E'i'álato, WáCjl4rojt& :)\§eč! gen3 (e r plÍ~u d:)ýlj,
54fe
občtrj1lX>.ra , " počati! ;a6 fl::oJf1i,
.
kých nadprávi, nepomýšle<l Wfaltencoroc IX> ni mo\)Li noroi")' čJtti.
d:)ce ; nimCiny na 1!:5efl'o přtef4~"ti,
jíce se o ně děliti se skuteč :&teti
_ . X>přimni be; 3m'n)' Wťajbncum po~ároati.
54~nýd)
;nimčdfd)·.6ťoro ntd)ce ro njd:) ~jroati,
nými představiteli národ:lI:m5 8 ml'fllenrnu I[ety" ~e wycpáwlltl ;
;(l.
ními. Vskutku ústupky,
První číslo »Pražskjch Českých Novin«.
jichž dosáhliod panovníka,
byly nevalné. Českým snahám národním prospělo z nich jen založení stolice českého jazyka
a písemnictvína pražské universitě (r. 1791), která byla svěřena Peldovi.
Připomenutí Dobrovského, pronesené před Leopoldem II. za jeho
pražského pobytu u příležitosti korunovace, že Habsburkové vládnou nad říší, jejíž obyvatelstvo jest z velké části slovanské, účinku
nemělo. Od centra1isačnícha germanisačních zásad vládních upuštěno nebylo. Za politický ústupek bylo též považováno, že české
korunovační klenoty, které se od třicetileté války přechovávaly ve
.<.
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národě také význam svatováclavské koruny, ve které byl spatřován
nezrušitelný symbol české samostatnosti.
Když na český národ dolehly po prvé převratné politické a společenské myšlenky velké revoluce francouzské, nemohl se jejich

účinek uplatniti pronikavěji, poněvadž české prostředí nebylo pro

ně ještě zralé; obrozujícímu se národu chyběly osvětové a hospodářské základy, na nichž teprve může spočíV3ti život politický.

Korunovace Leopolda J J.

Vídni (nejprve pod záminkou bezpečnosti, ve skutečnosti však jako
důkaz, že klenoty jsou majetkem habsburského rodu), byly vráceny
do Prahy a zde uloženy v chrámu svatovítském. Se vzrůstem národního obrození a politického uvědomení zvyšuje se v českém

Proto také francouzská revoluce nevzbudila v českých zemích hlubších ohlasů politických, probudila
však místy na venkově sociální naděje, jež však byly potlačeny. Přesto
se její vliv, jak ukázala budoucnost,
dotkl českého národa nemálo, ač
vládní i dobrovolná agitace (na př.
Vavák) se snažila revoluční myšlenky znehodnotiti a jejich účinek podvrátiti.
Vzrůst českého národního uvě
domení nemohla ohroziti ani reakce,
která se dostavila s nastoupením
Františka J. (1792-1835), zásadního
protivníka novot a občanské svoboJosef JU11gmann.
dy,ani její průvodní znaky, policejní
režim a zostření censury. Naopak
dlouhé trvání zpátečnické vlády přispělo podstatně k proniknutí
revolučního ducha a k uvědomení politickému a popřálo českému
obrození s dostatek času k vlastenecké propagandě a k prohloubení
snah osvětových.
Po Josefu Dobrovském přejal vůdcovství obrozenecké práce
Josej Jungmann (Mladoň), který si svými pracemi překladatelskými
a slovnikářskými zjednal zásluhy především o vytvořeni novodobého jazyka spisovného. Ceština se počíná pozvedati z hlubokého
úpadku formálního a stává se opět schopnou vyjadřovati vyšší
myšlenky básnické a vědecké. Již první novodobá česká škola
básnická s Antonínem Jarosla,JeJJJ Puc.hmajerem v čele, řídící se pokyny
171

PŘíČINY A POSTUP NÁRODNÍHO OBROZENí

PŘíČINY A POSTUP NÁRODNÍHO OBROZENÍ

Dobrovského, psala správnou češtinou. Skutečnými básníky~
kteří vynikli nejen formou, ale i obsahem, byli Jan Kollár a František Ladislav Celakovskj, na nichž spočívá moderní básnictví české.
Kollárova "Slávy dcera" šířila nejen české vlastenectví, nýbrž
i myšlenku všeslovanskou (" Učiňte tu radost milé matce Rusi, Srbi,
Ceši, Poláci, žijte svorně jako jedno stádce"), která záhy nabyla také
příchuti politické; zák lady náklonnosti k Rusům (rusofilství) v čes
kém národě kladly také styky
s ruským vojskem za válek napoleonských. Všeslovanské
nadšení projevilo se i v úmyslu
nahraditi dosavadní abecedu
azbukou a připojiti tímto vněj
ším znakem českv národ k vět
šině Slovanstva. "'Tento plán se
na štěstí neuskutečnil. Místo
něho bylo nahrazeno dosavadní
gotické písmo (švabach) latinkou; byl to důležitý krok, jenž
byl projevem postupujícího
osamostatňování českého jazyka od závislosti na němčině a
stal se vzorem i jiným národům
Jan Kollár.
slovanským (také Slováci při
jali českou abecedu a pravopis).
Pokolení Jungmannovo žilo pod silným vlivem nálady romantické, která vystřídala období osvícenské a kladla v protivě k jednostrannému rozumářství osvícenskému veliký důraz na cit; k rozšíření této nálady přispělo podstatně ovzduší válek napoleonských.
Romantism prospěl velmi vlasteneckému duchu českému a národnímu uvědomení, vedl však zároveň k obrození národního ducha
i u jiných národů střední a západní Evropy. V této době zrodil se
novodobj nacionalismus, jenž naplnil národy nevídaným sebevědo
mím a pronikavě se uplatnil nejen na poli osvětovém, nýbrž i politickém. Z něho vyšlo též národní sjednocení německé a italské a
pod jeho silným vlivem se octli též Maďaři; tím také opět vystou-

J.

pila do popředí česko-německá proti va v našich zemích, stejně jako
slovensko-maďarská protiva na Slovensku.
Romantické vlastenectví české překonávalo svým zápalem a
nadšením překážky, které se stavěly v cestu národnímu rozvoji, ::J
dodělalo se vskutku úspěchů nemalých. R. 1820 za vydatné podpory některých šlechticů (zejména bratří Šternberků a braběte Kolovrata) bylo založeno Ceské
museum, od něhož byla očeká
vána horlivá podpora pro věc
českou. Do důležitébo tohoto
osvětového ústavu vnesl čilv
život zej ména František Palack},
který založil při něm (r. 1827)
druhý vědecký časopis český,
Casopis Ceského Musea (prvním vědeckým časopisem u nás
byl "Krok", vydávaný od roku
I 82 I Janem Svatoplukem Preslem). K museu byla pak r. 183 I
přičleněna pokladnice k vydávání českých knih, .ilďatice Ceskd.
Nadšení tohoto romantického
pokolení, živené též předsta
František Ladis/az' Čelakovský.
vami německého filosofa Herdera o velké budoucnosti Slovanstva, svádělo k umělému rozmnožení dokladů české starobylosti, která se stala mocným a povzbuzujícím argumentem obrozeneckým.
Z této snahy vycházejí padělky rukoPisu Královédvorského a Zelť
nohorského, jež jsou spojeny se jménem nadšeného rusofila Václava
I;Ia~ky.
těc0to domněle staročeských plodech básnických svola;a l~?ezna LIbuše národ na sněmy, čeští bojovníci vítězně pře
n:ah~j1 útoky ně~eckých nepřátel; národní i politické touhy romantlckeho po kolem byly tu promítnuty do dávnověké minulosti a do
ní byly též položeny základy přirozeného rozporu mezi češstvím
a něn ectvím. Tehdy byl vytvořen idylický obraz o staročeském a
v

'!
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staroslovanském dávnověku, kdy slovanští kmenové vostré protivě k Němcům žili životem ~írumilovným a demokratickým.
Podle této romantické představy vylíčil také starověk českých ději~
největší náš duch XIX. století František Palacký ve svých znamenltých Dějinách národu českého v Cechách i v Moravě", Palacký,
pochi~ející ze staré rodiny českobratr~ké a pr~nil;n~tý hl,:b?ce zásadaml humanltnlml, nevldel vsak
v nejstarším období našich dějin
vrchol vývoj e českého národa, nýbrž
nejvýše položil dobu husitskou, kdy
český národ mravně a osvětově kráčel před celou Evropou. Palacký nejen podle pravdy očistil od protireformačních han nejslavnější epochu
českého duchovního a národního
vývoj e, ale umožnil i, že se husitství
stalo důležitotl oporou snah obrozeneckých.
K Palackému jako vědecký badatel
a horlivý pracovník na poli slovanské vzáj~mnosti se druží slavný spisovatel "Slovanských starožitností"
Pavel Jose] SaJařík, rodem Slovák
stejně jako J. Kollár.
FrantiŠek Palacký.
Na počátku XIX. století byl opět
prohlouben svazek habs burských
zemí a to tím, že František 1. přijal r. 18 0 4 název dědičného císaře
rakotl~kéhOJ jenž se však původně neměl dotýkati zvláštního státoprávního postavení českého státu. K novotě d?~lo r,roto; že ~ab~
burkové nechtěli zůstati za Napoleonem, pnJavslm utul Clsare
Francouzů, když hrozila jim rozkladem ~taré říše něme~ké ~t~~ta
hodnosti císaře římsko-německého, bera byla od staleu v Jepch
rukou (Napoleon sám navrl~~val ~ísaři .Františkov~ přij~tí ~ázvu
"císaře uherského a českého ). Zahy však na to, ac proU puvodnímu smyslu, bylo ustanoveno též pojmenování "císařství rakouské", za jehož symbol byl prohlášen dvojhlavý orel; od .této doby
zvaly se všechny státní úřady "císařskými královskýmI" (c. k.).
v

Tato důležitá změna dokládala jednotu habsburského panství tím
spíše, že se vytvořil také názor o jednotné moci císařské, která byla
nadřaděna české moci královské. Tím se dovršovala sk.utečná pře
měna českého státu na provincie rakouského císařství} ač ani nyní k výslovnému popření české státní samostatnosti nedošlo a ještě nástupce Františkův, slabo.
myslný Ferdinand V.
(1835 - I 848) byl korunován českým králem (roku
1836); byla to však poslední korunovace česká
a neměla jižobsahu. K mezinárodnímu uplatnění
ztratil český stát příleži
tostzánikemříše ,německé,

kdy pozbyly platnosti dů
stojnosti a práva českého
krále, plynoucí z hodnosti '
k.urfiřtské, a kdy též český
stát byl nucen se vzdáti
zbytku svých zahraničních
lén (r. 18°5 a 1807). Plán
Napoleonůvodloučiti čes-

ký stát od habsburského
Pavel Josef Safař!k.
panství a osamostatniti jej
(r. 18°9) nebyl proveden a bez pohromy prošlo též nebezpečí, že
část Cech na pravém břehu Labe připadne Sasku.
Přes všechny nesnáze pokračovalo i v první polovici XIX. století osvětové a hospodářské obrození českých zemí, které přicházelo
k dobru českému národu. Přibývalo škol obecných i gymnasií, od
r. 1804 byly zakládány i reálky a r. 1806 byla zřízena v Praze polytechnika. Zahájena byla stavba železnic na české půdě (r. 1845 otevřena tra ť Praha-Olomouc, odlmdž přes Brno bylo spojení s Vídní),
a horlivě bylo pokračováno ve stavbě silnic, které byly pořizovány
společným nákladem poddaných a vrchností. Počal se vzmáhati
průmysl textilní a zakládány první cukrovary. Též zemědělská vý175

piUČINY A POSTUP NÁRODNíHO OBROZEN!

PŘ1ČINY A POSTUP NÁRODNÍHO OBROZENí

roba stoupala zaváděním t. zv. hospodářství střídavého a českým
vynálezem ruchadla bratrancú Veverkú. Tehdy pozbývají české
země dosavadního téměř výlučného rázu zemědělského a pokračující zprúmyslnění (industriallsace) jejich mělo za následek také
značné přesuny populační (vzrúst měst) i sociální (vznik továrního
proletariátu ).
Rychlejšímu vývoji hospodářskému překážely jednak malicherné předpisy vládní (rakouská policie, obávající se vzrústu revoluč
ního ducha, překá7.ela zakládání nových továren na místech prúmyslu nejvhodnějších), jednak neutě
šené finanční poměry habsburské monarchie. Nesmírnými náklady na války
s Napoleonem zhroutily se rakouské finance, takže r. 18 I I došlo k státnímu
úpadku (bankrotu) a ani později ve státních příjmech a výdajích nebylo dosaženo rovnováhy. Znehodnocení peněz
prospělo však třídám výrobním (k podobnému zjevu došlo i za světové války), zejména lidu selskému.
Dúležitý náraz přinesla českému
světu pařížská relJoluce červencová r. 1830,
která nalezla živý ohlas i v jiných zemích
Karel Hynek Mácha.
evropských a dala též popud povstání
polskému. Zprávy o výbuchu revoluce
v Paříži vzbudily mezi českým obyvatelstvem vření a v selském
lidu znovu ožila naděje na zlepšení jeho stavu sociálního. Obzvlášť
pak pronikavě púsobily revoluční události evropské na české vzdě
lance, kteří již od dřívějška byli stoupenci směru svobodomyslného
(liberalismu), zejména pak na pokolení nejmladší, jehož předsta
vitelem byl první revoluční básník český KarelHynekMácha. V české
mládeži podnítilo polské povstání náklonnost k nešťastnému národu polskému (polonofilství) a naplnilo ji též duchem odboje proti
Rakousku, pohlcujícímu český stát a rdousícímu rozvoj českého
národa. Za svých pražských studií si zapsal Havlíček, přední člen
mladého pokolení, že jest nutno v zájmu člověčenstva "Berlín 31
17 6

Vídeň

vyhladiti na památku a věčnou výstrahu všem utiskovatelům
nár?da". Z, projev~ této ,d?by :nluví nejen národní, ale i politické
~lVe~on;em a s~be~ed?m~ ces~e; ~a.dcházela doba, kdy se obrozený
ceskY,naro~ mel pnhlas1tl take polltlckya kdy byly překonávány pú:odm po~:kud uzkésnahy národní, směřující jen k obrodě českého
Jazyka. Pnpravou k prvnímu'
politickému vystoupení byla
organisace společenského života českého (r. 1846 byla založena v Praze Měšťanská beseda)
a hlubší pozná vání skutečného
stavu širokých vrstev lidových.
Ceské bály s českými tanečními
pořádky podobně jako sborový
zpěv českých písní a družné
schúzky vhstencú, které byly
v prostředí první polovice stole'tí XIX. revolučními skutky,
vykonávaly velmi platný vliv
na rozšíření národního uvědo
meni. Ceština pl'-está vá býti jazykem nejnižších vrstev a proniká i do rodin měšťanských;
nemalý prospěch přineslo, že
se dík organisační schopnosti
Císé Frúl/Mek 1.
mládeže (přední místo v tomto
ohledu zaujímal J. K. Tyl) podařilo získati národní myšlence i ženy,
Dříve však, než uzrálo politické ovoce tohoto rušného života
. společenského a i myšlenkového, došlo ke kormutlivé události pro
český národ, k literárnímu rozdvojmí Cecht'j a SlozJáků) které do té
doby vedle společných svazkú národních a osvětových poutala
i jednotná spisovná řeč, čeština. Po dlouhá staletí bránily tomuto
bolcs~nému rozpadu, jehož přední příčina spočívala v politické odloučenosti živlu českého a slovenského, hojné styky české s prostře
dím slovenským a početné usazování Čechů na púdě Slovenska,
která jim začasté poskytovala útulek před pronásledováním náboObrá,kové

dějiny

naší samostatnosti 12.
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ženským (Uhry zůstaly ušetře:1Y dalek?s~hlého n~boženskél~o pře
vratu, ač i tu se Habsburkove pokouseh o katohcl~~u protue,fo:maci); Kralická bible byla stejným pokladem Cechu jako. Sl.ov~ku.
Leč vše to nemohlo zabrániti postupu úkaz~ separat1sticl~y~h,
které se dostavovaly přirozeně; přibývá knih 1 úředních llstl11,
jejichž čeština jest plna slovenských slo: a vazeb, ~ v X.vIl~. století se počíná na Slovensku uplatňovati dokonce 1 maaarsky pravopis. Ke konci pak XVIII. století došlo k prvnítn~pokusu o ?samostatnění slovenštiny jako splsovného pzyka
a znaku národní svéráznosti, jenž vyšel
od katolického faráře Antonína Bernoláka.
Bernolák zvolil za spisovný jazyk slovens ký nářečí západoslovenské, jimž se mluvilo kolem města Trnavy. Jeho pokus
vzbudil sice odpor nejen v Cechá~h a na
Moravě, nýbrž i mezi slovenskými evangelíky, ale jeho vzor již ne;apadl.
Současně, když Bernolak vyloz1l veřejnosti svůj plán osamostatniti slovenský národ, počalo potnaďaršťování nemad'rlrských národů v Ubrách) na prvním místě
slovdků. Na probuzení maaarského národníhouvědomení,stupňujídhosezáhy
JOJe! Miloslav Hurban.
V nacionální násilnictví, působily hlavně
crcrmanisační a centralistické snahy Marie
b
Terezie a Josefa II., jimiž uherská šlechta byla o dsttko vana z vere)ného života a poškozována také hospodářsky (zvláštním znakem
uherského společenského života, jenžse uplatňoval také na Sloven~
sku, byl nadmíru vysoký počet šlechty). Mezi. ní s.e odr:,0:. proti
politickým a i jiným novotám Josefa II. uplatn1l ;:elRrudcejl, ~ak~
že Leopold II. byl nucen uherským stavům UCl11ítl da,lekosahle
ústupky, zejména uznati ústavní s,amo~tatr:-~st Uher a p:~V? uherských stavů na účasti v zákonodarstvl. J1Z, r. 179 1 nar;dll uh~r~
ský sněm pomaaarštění ,:še.ch škol ,v ~T1;rac~ a v prvnl r:OlOVlCI
XIX. století učinila maaar1sace, uZlva11C1 nejen duchov11lho, ale
i hrubého tělesného násilí, značné pokroky. Maaarský živel ovládl
V"

I
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rych~e veřejný život přesto, že ještě r. 185 byly v Uhrách přes
~šechen nátlak a útisk. ~en:aaars~,"é národnosti ve většině (napocteno bylo tehdy 5 mlllOnu Maaarů a 6,300.000 Nemaaarů; sku-

tečn,Ý ~~čet t~chto ?yl ovše:n vyšší). Roku 1844 byla zavedena

maaarstina ~lStO latiny, l~tera byla po dlouhá staletí úředním jazykem ul~e~s~eho státu, take do úřadů. Do služeb maaarské myšlenky
vstoupIl I tisk, který opět byl
namířen především proti Slovákům. Postup maaarisace byl
mnohem násilnější než v čes
kých zemích postup germanisace.
Odlišnost veřejných pomě
rů českých a slovenských posilovala nemálo myšlenku slovanské odluky a osamostatnění
od Cechů, o níž se Slováci domnívali, že v ní naleznou obranu proti maďarskémuodnárod
nění. Za tohoto předpokladu
byl v l. 1843-1844 Bernolákův pokus opakován Ludevítell1
Stúrem) Josefem Miloslavem HurSamo To IJJášík ,
banem a Michalem Jl1iloslavetn
Hodžou na základě slovenštiny
střední (nitranské). Jejich dílo bylo za několik let prohloubeno do té
míry, že se stalo již trvalým; k jeho proniknutí přispěla nemálo také
propaganda prvních slovenských novin ("Slovenskje Narodnie Noviny"). SlOlJáci oddělili se tak od jednoty českoslove1lské a založili nejmladší spisovnou řeč slovanskou. Marný byl pokus Matice Ceské
v Praze odvrátiti Slováky od osudného rozkolu, jenž jim nemohl
přinésti prospěchu a československé myšlence zasadil těžkou ránu,
marně mluvila k nim největší jejich jména, básníka Jana Kollára
a učence Pavla Josefa Safaříka. Již r. 1838 osvojili si Slováci za svou
národní hymnu píseň Sama Tomášíka "Hej Slováci" (původní text
byl český: "Hej Slované") a záhy se k ní připojuje "Nad Tatrou sa
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F. Škroupem, zůstala omezena na Čechy a Moravu. Slovenská odluka uvolnila také osvětovou souvislost Čechů a Slováků a i jiná
vzájemná pOl~ta, Pešť zatlačila Prabu do pozadí; myšlenka česko
slovenské vzájemnosti nemohla míti ani zdaleká tolik síly jako
myšlenka jednoty. Teprve obnovení této jednoty poskytlo, bohdá,
šťastnou příležitost překonati osudný rozkol.
Zatím se v Čechách dokonávaly příprav] k prvnímu politické/lIti
l!)'Stotlpení obrozeného českého národa. Zpátečnický a policejní
režim vládní počal se vyžívati již v posledních letech vlády Františka 1., jenž se houževnatě bránil i opravám nejnutnějším. Za jeho
nástupce Ferdinanda V. rozklad se dokonával a rok od roku se rozmáhalo tušení blízkého převratu. České vzdělanectvo sledovalo pozorně z cizích novin, které ochabnutím policejní pozornosti byly
snadno přenášeny přes hranice, vývoj veřejných poměrů evropských a dovídalo se z nich i o událostech rakouských, před občany
monarchie tajených. Bylo hluboce proniknuto ideály liberálně demokratickými, které žádaly odstranění zřízení feudálního, rovnost
občanskou a politická práva pro široké vrstvy lidové, svobodu
tisku, právo shromažďovací, demokratické sněmy atd. Přibývalo
brožur, které vyslovovaly také politická přání českého národ;:>, (obnovení státoprávní samostatnosti českého státu, politické spojení
Čechů a Slováků, rovnoprávnost češtiny a němčiny v životě veřejném, zavedení svobod občanských a práv politických), jejichž
účinnost se marně pokoušela vláda zeslabiti vydáváním brožur
v duchu absolutistickém, germanisačním a centralistickém. Českým
programem politickým nemohlo býti ovšem tehdy odloučení od
Rakouska, k němuž národní síly ještě nestačily, ale i jeho žádost,
zakládající se na právu historickém a přirozeném, obJZOllení české samostatnosti a spojení Cech!'! a Slováků v rámci Rakouska (pro tuto myšlenku působil také Havlíček v Pražských Novinách), měla povahu
revoluční, neboť se jí zvracovalo staleté centra1isační a germanisační úsilí českých králů z rodu habsburského.
Také čeští stavové po půlstoleté přestávce počali pod vlivem
myšlenkového vlnobití novodobého projevovati opět známky života. R. 1843 přednášel jim Palacký o ústavě (Obnoveném zřízení)
181
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z r. 1627 a na českém sněmu se přihlašovala oposíce proti vládě,
žádající, aby vláda předkládala sněmu k schválení finanční rozpočtya byla mu za své činy odpovědna; uplatňovalo se i přesvědčení,
že svobody a zvláštní postavení českého státu přes vládní centralismus nepozbyly platnosti. Jen menší část stavů byla ochotna uči
niti některé podstatnější ústupky konstitučním a demokratickým
požadavkům nové doby, ale i ona se nemínila vzdáti svého prvenství politického.
Tím se rozcházely cesty českého národa a české šlechty, která
se pobělohorským vývojem z největší části vzdálila duchu, citu
i jazyku novodobého češstvÍ. Národ se cítil ostatně dosti sDen, aby
hned na počátku své politické činnosti vystoupil samostatně se svým
programem a pod vedením svých, rodem i smýšlením demokratických vůdců. Z nicb nejpřednější místo zaujímali František Palacký,
duch proniknutý hlubokými ideály humanitními a mravními myšlenkami české reformace, KarelHavlíčekBorovsk!'ý, bystrý novinář a neoblomný charakter, a advokát František Brauner) výborný znalec otázky
selské. Již tehdy se počal objevovati v českém hnuti politickém
dvojí směr, umírněněj ší směr národně lib erární a směr radikální, jehož zájem se obracel i k nejchudším vrstvám českého lidu, k továrnímu proletariátu, procházejícímu tehdy právě těžkou krisí. K prvnímu veřejnému vystoupení politickému dal příležitost českému
národu revoluční rok IS4S. Jazykové obrození bylo již v zásadě dokonáno a český národ spělnezadržitelně k dalšímu a vyššímu rozmachu
osvětovému a hospodářskému. Na tom nemohly ničeho změniti jeho
politické neúspěchy, které naopak živily v něm revoluční myšlenku
protirakouskou a protihabsburskou.
BO J O OBNOVENÍ ČESKÉ SAMOSTATNOSTI
V RÁMCI RAKOUSKA. ÚTISK SLOVÁKŮ

Popud k revoluci z r. 1848 dal pád (ke konci února) francouzského krále Ludvíka Filipa, jenž vzbudil politické vření i v jiných
zemích Evropy. Tentokráte revoluční duch se nezastavil na hrani-
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cích habsburské monarcbie, nýbrž pronikl ji veskrze a otřásl v základech. Mezi prvními, kteH se přiblásili o slovo proti dosavadním
vládním zásadám, byla Praha. Zde svolali čeští radikálové již na
I I. březen památnou schůZi do lázní svatováclavskýcb, na níž byl před
nesen politický program českého národa, vypracovaný F. Braunerem. K všeobecným žádostem demokratickoliberálním (svoboda
shromažďovací, zrušení censu"ry, listovní tajemství) byly připojeny
články o zrušení roboty, odstranění správy vrchnostenské a zavedení rovnoprávnosti české a německé národnosti v životě veřejném
a důležitý požadavek obnovení samostatnosti zemí české koruny,
jež by se projevovalo zřízením ústředních úřadů v Praze a v Brně,
(o spojení Cechů a Slováků nebylo již řeči). O málo později
(29. března) bylo žádáno též zvláštní ministerstvo pro vnitřní záležitosti českého státu. Politickým přáním svatováclavské petice
bylo zčásti vyhověno novou vídeňskou vládou, která byla nastolena po revoluci vídeňské a po pádu všemocného Metternicha,
kabinetním listem z 8. dubna; odkládalo se však vyHzení důležitého
požadavku spojení zemí české koruny, jemuž se Morava, vedená
německou šlechtou, vzpírala. Také Němci z českých zemí protestovali proti obnovení státoprávního svazku koruny svatováclavské
a proti zrovnoprávnění jazyka českého.
Političtí vůdcové českého národa, zastoupení ve svatováclavském a později v Národním výboru, spokojovali se s ústupky vlády,
třebaže nečinily zadost jejich zásadnímu požadavku státoprávnímu.
Obávajíce se vzrůstu hnutí všeněmeckého, viděli Záchranu českébo
národa v udržení Rakouska, a proto nechtěli ničiti jeho jednoty,
kterou současně porušili Maďaři. Doufali, že Rakousko, obývané
slovanskou většinou, poskytne jim vedle svobod občanských také
rovnoprávnost a plnou svobodu národní. Jejich rakouské stanovisko zdůvodnil zejména Palacký klasickým listem z I ! . dubna pří
pravnému všeněmeckému sněmu ve Frankfurtu, v němž prohlásil
nutnost udržeti Rakousko proti velkoněmeckým snahám "v zájmu
Evropy, ba samé humanity". Proti velkoněmeckým snahám, jejichž
heslem bylo: "buď bude Rakousko německé, nebo přestane trvati",
snažili se předáci českého národa o sjednoceni všech rakouských
Slovanů; navazovali tím na starší české idee o slovanské vzájem-
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nosti z první doby obrozenecké. Se samostatnými požadavky politickými vystoupili vůči Mad'arúm Slováci, žádajíce zvláštní slovenský sněm, zřízení slovenského školství, zavedení slovenštiny
do úřadů atd. Byli však rozhodně odmítnuti maďarským způso
bem - vyhlášením stanného práva.

Svatováclavské lázně večer

I I"

břez"a r g4 8.

Z uvedených úvah českých politických vůdců vzešlo svolám
Jjezdu rakouskjcb Slova1Ztf do Prab)', jenž se sešel ke konci května a
za základní směrnici přijal změnu babsburské monarcbie ve spolek
rovnoprávnýcb národů (federalismus, spočívající na zásadě národnostní). "Slované - pravi1 tehdy v znamenité řeči Safařík - necbtějí nic jiného než spravedlnost, jejich heslem jest mravní síla.
Z otroctví není bez boje cesty k svobodě - bud' vítězství a svobodná národnost, buď čestná smrt a po smrti sláva." Stanovisko většiny
slovanského kongresu, spočívající na právu přirozeném, lišilo se
ovšem od stanoviska českého, jak bylo vysloveno v petici svato-
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václavské, vycházejícího z práva historického. Sjezd vydal také manifest k evropským národům, v němž se obhajovalo právo národního sebeurčení a žádalo se obnovení samostatnosti Polska, poskytnutí národních práv Slovákům, Chorvatům, Srbům a Rusínům
a osvobození balkánských Slovanů z tureckého jha. Byl to podnik
velkého významu mravního, jenž po prvé také shromáždil zástupce
všech slovanských národů a umožnil jim bližší poznání. Praha se
posta vila tak v čelo slovanské vzájemnosti.
Slovanský sjezd však nedokonal svého díla, neboť byl rozehnán
t. zv. boulemi svatodušními. Přední příčinou těchto bouří byla vyzývavost pražské vojenské posádky, již velel zapřisáhlý nepřítel
konstitučních žádostí kníže Windischgratz, nemálo však přispěl
i rostoucí radikalismus nižších vrstev a studentské mládeže, toužící
se uplatniti na barikádách jako kolegové vídenští. Radikálové (soustřeďovalise v klubu "Slavie") byli nespokojeni s dosavadním vývojem v Cechách, jenž se jim zdál býti málo revoluční. K výbuchu
bouří došlo v svatodušní pondělí 12. června, kdy se velké množství lidu sešlo na Václavském náměstí ke mši, čtené před sochou
sv. Václava, jež při rozchodu bylo bezdůvodně napadeno vojskem.
Rozčilené zástupy zřídily narychlo několik barikád a opatřily se
zbraněmi. Pětidenní pouliční boj mezi vojskem a vzbouřenci skončil přemožením povstalců. Nad Prahou byl vyhlášen stav obležení·
a zřízen výjimečný soud vojenský, který měl souditi účastníky
bouří. Následky Windischgratzova vítězství byly neblabé. Politické ústupky kabinetního listu z 8. dubna byly zmařeny, Národní
výbor byl rozpuštěn a veškeren veřejný život v Praze byl podlomen. Zpátečnická reakce byla v Cechách opět nastolena; našla
ovšem vytrvalého a nesmlouvavého odpůrce v Karlovi Havlíčkovi
Borovském.
Tak shodou okolností byli Cechové r. 1848 prvními poraženými revolucionáři z rakouských národů a jejich porážka byla počátkem vítězného přemáhání revolučního ducha a podniků v Rakousku vůbec. V zemích severoitalských, které patřily tehdy pod
habsburské panství, potlačil protirakouský odboj italských vlastenců, usilujících o sjednocení italského národa, vojevůdce Radecký,
a císařský dvůr pojal plány nejen odvolati ústupky, které byl po186
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skyt1 Maďarům, nýbrž i zcela obnoviti absolutismus ve všech čás
tech říše. Tento úmysl byl prováděn po oddílech.
Po zmaru svých nadějí svatodušními bouřemi byli Cechové
odkázáni hájiti svůj národní a folitický program na půdě rak ouského snčmu říšského, jenž se sešel v červenci 1848 ve Vídni a měl
slovanskou většinu. Zde přispěli především velmi platně k velkému dílu zrušení poddanství selského lidu, jímž se rušil právní stav,
trvající v našich zemích od XIII. století. Sedláci, zbavení těžkých
vrchnostenských břem.en, zejména roboty, stali se od této doby
plnoprávnými a svobodnými majetníky svých statků. Byla to pře
vratná událost nejen na poli hospodářském a společenském, nýbrž
i národním, neboť selský stav měl početně v českém národě stále
ještě rozhodnou většinu. Svobodný sedlák mohl setaké uplatniti pij
národním obrození mnohem uvědoměleji, činněji a hlouběji než
sedlák nesvobodný a proto pronikavé zlepšení jeho stavu posilovalo drod celý. Další práce parlamentu byly však přerušeny vídeň
ským povstáním, které vypuklo v říjnu 1848 a poskytlo příležitost,
aby byla nastolena reakce i v hlavním mčstě habsburské monarchie.
Přes odpor vojenské strany sešel se přece rakouský parlament
znovu, a to na půdě moravské v Kroměříži. Jeho pozornost se soustředila k vjpracOlJání 120lJé říšské ústavj', při čemž se prudce střetla
dvě zásadní hlediska. Němci, kteří chtěli ovládnouti celou říši, si
valnou většinou přáli, aby rakouská říše byla státem centralistickým
jak po stránce zákonodárné, tak i sprá vní, kdežto poslanci čeští se
snažili proraziti s programem federalistickým, fodle něhož země
měly požívati rozsáhlé samosprávy. Obě strany se však shodovaly
v demokratických názorech o základních právech občanských a
stanovily za zásadu svrchovanost lidu, zavedení občanského sňatku
a zrušení šlechty. Tím vším mělo býti nadobro znemožněno obnovení panovnického absolutismu a měly býti také odstraněny
všechny přežitky z minulosti, zejména společenská nadvláda šlechty a katolické církve. Jak patrno, byl kroměřížský sněm ovládán
podobnými demokratickými zásadami, jimiž jest prodchnuta ústava Ceskoslovenské republiky.
Velká práce kroměHžského sněmu byla však konána nadarmo.
Reakční strana na císéském dvoře připrav-ovala již od října 18 4 8 pře188
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vrat, jenž měl zničiti všecbny vymoženosti revoluce. V čelo ministerstva byl postaven rozhodný kníže Felix Schwarzenberk a 2. prosince 18 4 8 ustoupil Ferdinand V. s habsburského trůnu osmnáctiletému svému synovci Františkovi Josefovi I., jenž byl zásadním
odpůrcem revoluce a konstituce a přední oporu hledal ve vojsku.
Nastoupení Františka Josefa 1. umožnilo habsburskému rodu odvolati slavnostní sliby a závazky, učiněné lidu a národům r. 1 84 8 .
Když pak vládni vojsko zvítězilo nad Maďary u Kapolny, byl kroměřížský sněm rozehnán (na počátku března 1849)' Vláda vyhlásila
sice svou ústavu, kterou vypracoval hrabě Stadion, spočívající ještě
na zásadách konstitučních, ale ta nikdy nebyla uskutečněna. Dalšími
vítězstvími nad revolucionáři maďarskými (s pomocí Ruska) a italskými byla utvrzena reakce a panovnický absolutismus bylobnoven. Slibný počátek konstitučního života a politické svobody byl
zmařen v zárodku.
Ceský národ dočkal se za své služby Habsburkům, které jim
prokázal tím, že se proti všeněmeckým plánům rozhodně postavil
za zachování Rakouska, vděku špatného. Obnovený policejní režim
dolehl těžce již r. 1849 na Cechy a bylo zahájeno pronásledování
českých vlastenců. V květnu r. 1849 byl nad Prahou vyhlášen
znovu stav obležení, umlčen nejen radikální, ale i liberální tisk,
a těžkými tresty stiháni ti, kteH se pokoušeli vzepHti vládním násilnostem. Tento teror donutil i Palackého k ústupu z veřejného Ž1votaa jen jediný Havlíček vytrvával proti vídeňské vládě v neústupném boji za český program národní a svobodomyslný. Proto zahájila vláda proti němu pronásledování a posléze mu znemožnila
veřejnou činnost v Praze, kde vydával své znamenité "Národní
Noviny", takže se uchýlil do Kutné Hory (zde vydával časopis
"Slovan"). Havlíčkovo jméno nabylo v celém národě, zejména
pak v lidu venkovském neobyčejné vážnosti a úcty, jeho slova
byla národním evangeliem. Když ani vypuzení z Prahy neoslabilo
Havlíčkova vlivu, rozhodla se vláda odstraniti tohoto smělého
a vytrvalého bojovníka za právo českého národa a dala jej za tím
účelem nejprve postaviti pro tiskové přestupky před porotu. Ta
však Havlíčka uznala jednomyslně za nevinna (v listopadu r. 18 5 I);
měsíc poté byl Havlíček v noci zatčen, odvezen do tyrolského
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Brixenu, kde byl internován až do r. 185 5, a propuštěn do Cech
teprve tehdy, když zákeřná nemoc rozvrátila jeho bytost. Účast
na pohřbu (r. 1856) tohoto "brixenského mučedníka" byla pokládána policií za zločin.
Nad Cechami se rozhostilo po Ha v1íčkově zatčení mrtvolné
tic~o: Zakřiknutí vlastenci skryli hluboko před slídivými zraky
pohcle své touhy a přání a přestaly všechny přátelské schůzky.
Svobodomyslný tisk byl umlčen nastolením tuhé censur]) která s nedůvěrou
sledovala skrovné v těchto letech české
písemnictví. Každý uvědomělý Cech byl
považován za spiklence a revolucionáře.
Policejní nátlak byl dovršen uvědomělou
úřední germanisací. Tehdy policejní rada
pražský Weber se odvážil vyřknouti proroctví, jež odkrývalo protičeské cíle vlády: "za šest let, bohdá, již ani kohout
po celé české literatuře nezakokrhá".
Věrného spojence nalezl vládníabsolutismus v klerikalismu. Vysoké katolické duchovenstvo se stalo ochotným
Karel Havllček Borovskj.
nástrojem v potírání revolučních myšlenek, pokrokoví kněži byli pronásledováni, církevnímu dohledu byly podrobeny školy a veškero vyučo
vání se musilo díti v duchu přísně katolickém. Jen po stránce
hmotné se dostavil jistý pokrok. Byly vystavěny nové siiníce a železniční trati, zaveden telegraf a zdokonalena doprava poštovní; obchod a průmysl zkvétal. Přesto však státní finance byly v ubohém
stavu, což podkopávalo absolutismu nemálo půdu pod nohama.
K jeho zhroucení došlo r. 1859, když Rakousko byly poraženo
králem sardinským u Magenty a Sol ferina. Tehdy obnovil se v čes
kých zemích politický život a jeho nadějí se staly sliby císaře Františka Josefa L, vyslovené v tak zvaném neodvolatelném říjnovém diplomu(r. I 860), že bude zavedena rozsáhlá samospráva zemí a budou obnovena
jejich historickápráva. Ceský národ vítal tyto zásady, které stály blízko
jeho stanovisku federalistickému. Leč jebo radost neměla dÍouhého
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t!\Tání. O pět měsíců později byla vydána nová ústava rakouská (t. zv.
únorová), proniknutá duchem centralistickým a utvrzující nadvládu německé menšiny v habsburské monarchii; jen Maďarům
bylY'..lčiněny některé ústupky. Ústava vzbudila rozhodný odpor
v českém národě, ale političtí jeho předáci se pokusili nejprve
o její změnu na půdě vídeňského parlamentu, skládajíce také naději do~libu Františka Josefa 1., že se dá
korunovati za českého krále a tím uzná
zv láštní státoprávní postavení českých
zemí. I tentokráte Cechové nežádali ztpl;zého
osamostatnění českého státu (ovšem pod
vládou Habsburků), nýbrž činili nemalé ústupky jednotě rakouské. Přesto
se však nedodělali úspěchu a proto roku
186 3 rakouský parlamentopusti1i. Jako
r. 1848 tak i nyní nebyl však politický
program českého národa úplně jednotný. Strana staročeská s Palackým a jeho
zetěm, výmluvným F.L.Riegrem v čele
byla umírněnější, kdežto strana mladočeská,vedenáEd. Grégrem aSladkovskjm
byla radikální. Rozpor mezi oběma straBed6ch Smetana.
nami se přihlašoval zejména v poměru
ke šlechtě. Kdežto Staročeši chtěli pracovati na vyplnění státoprávních ideálů národních ve spolku se šlechtou (t. zv. historickou), Mladočeši, zdůrazňující zásady liberálně-demokratické, toto
spojení odmítali. Vedení české politiky a rozhodování o postupu
spočívalo však po několik desítiletí '.' rukou staročeské většiny.
Přes všechnu vládní nepřízeň byl český živel, zejména v Cechách, na nezad!Žitelném postupu. Obavy prvního obrozeneckého
pokolení o budoucnost národa byly rozptýleny, drobná a vytrvalá
práce vlastenců dosáhla znamenitého úspěchu, národní uvědomení
a sebevědomí se stalo ob~cným. Hned r. 1861 se rozvinul nejen
čilý duch politický, nýbrž i osvětový a společenský. Mluvčím politických a kulturních snah českých se stal politický deník ),Národn!
List.J". Současně byl založen v Praze zpěvácký spolek "Hlahol"
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a po jeho příkladu (a heslu: "Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti")
vznikaly četné zpěvácké spolky také na venkově, které rovněž
měly veliký význam národní a společenský. K prvním svým dirigentům počítal "Hlahol" největšího hudebního skladatele českého
Bedřicha Smetanu, jenž v těchto letech psal v národním duchu
své opery "Braniboři v Cechách"
a "Prodanou nevěstu" a povznášel vůbec hudební
život český k vysoké úrovni.
R. I 862 založil
Miroslav Tyrš za
vynikajícího při
spění

Flignerova

tělocvičný spolek
J,Sokor (původ

cem jména byl profesor E. Tonner),
který se neomezil
jen na úsilí zvýšiti
tělesnou zdatnost,
nýbrž kladl stejný
důraz na pěstění
Tyrš a Fiip,I1cr.
pevného ducha
-dasteneckého a
osvěty a na výchovu čestného charakteru. Také po jeho vzoru
vznikaly obdobné tělocvičné spolky v Cechách a na J'vloravě, později pak i v jiných slovanských zemích a v Americe; jejich organisace se stala neocenitelnou podporou národní věci. "Umělecká
beseda", založená r. 1864, shromáždila kolem sebe české umělce
a spisovatele, jejichž počet utěšeně přibýval. Vzrostlé sebevědomí
české se odvažovalo již velikých podniků kulturních, pro něž mu
neplynula odnikud podpora mimo dobrovolné příspěvky národní.
K nejdůležitějším z nich lze poč:[tati vydání mnohosvazko-
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vého )JSlovníku nauč
ného«, jenž vycházel
od roku I 860 za redakce F. L. Riegra
s heslem:"Vpráciavě
dění jest naše spasenr.

Ceské hnutí národní se vyzulo nadobro z dětských
střevíčků. N eomezovalo se již jen na ně
kolik vlastenců, kteří
byli provázeni namnoze politováním
a posměchem, nýbrž
jeho nositelem se stal
celý národ. Od druhé
poloviny XIX. stol.
počínají česká města

pozbývati německé
ho nátěru, obzvláště
pak Praha. Pod vlivem Cech rozšiřo
valo se a prohlubovalo národní u vědo
mení i na Moravě,
kde se časem projevovaly snahy uplatPodpis} éeských umě/Cti a SpiS01Jate!ů
niti mora vskou své- na listině přítomných "Umělecké besed)'" ze dne 28. ledna rUJ.
ráznost.
Tento utěšený rozvoj se neobešel arci bez útisku se strany vlády.
Protesty českého národa proti únorové ústavě vedly k tomu, že bylo
obJ~oven~ pr01:ásledování veřejných pracovníků, kteří byli vězněni,
a ceskebo tisku, který byl nemilosrdně konfiskován. Tentokráte
však záplava tiskových procesů, pokut a žalařovánÍ nezastrašila nikoho a naopak politickou persekucí odpor jen rostl. Poněvadž neObrázkové

dějiny

naší samostatnosti 134
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spokojenost většiny rakouských národú s centralistickou ústavou
neustávala a zároveň se chystalo Prusko k rozhodnému zápasu s Rakouskem o prvenství v Německu, rozhodl se František Josef I.
ke změně vládního směru, hodlaje uspokojiti hlavně Maďary. Zahájené jednání nesměřovalo k federalisaci Rakouska, j~k o ni usilovali Cechové pod vedením Palackého, nýbrž k dualIsmu, k rozdělení habsburské monarchie na dvě části, z nichž západní byla by
ovládána živlem německým, východní pak živlem maďarským.
R. 186 5 slíbil sice opět císař českému sněmu, že se dá korunovati
českým králem, leč ani tentokráte svého slibu nevyplnil.
V rozhodné chvíli pozvedl jménem českého národa dúrazné
slovo František Palacký, který ve spise "Idea státu rakouského"
varoval před uskutečněním dualismu a volal po rovnoprávnosti
a spravedlnosti pro všechny rakouské národy. Palackého výstraha
vyzněla však na prázdno. Po válce Rakouska s Pruskem bylo provedeno vyrovnání s Alad'ar:y (r. 1867), kterým bylo přetvořeno Rakousko v dualistickou říši rakousko-uherskou. Byla to rozhodná
chvíle pro příští osud habsburské monarchie i českého národa.
Tak se Habsburkové odměnili českému národu za jeho věrnost
rakouské myšlence!
Ve válce Rakouska s Prttskem r. I 866) v níž nepřipravené rakouské
vojsko bylo rozhodně poraženo u Králové Hradce, zahrozilo opět
nebezpečí, že území českého státu bude zmenšeno, když pruský
král Vilém vedle Ceského Slezska žádal též odstoupení částl Cech.
Na štěstí však pod vlivem svého rádce knížete Bismarcka upustil
od tohoto požadavku a spokojil se s menší válečnou náhradou
a s vystoupením Rakouska z německého Spolku, čímž bylo ukončeno dlouhé soupeřství Habsburků a Hohenzollerů o prvenství
v Německu v neprospěch oněch. Za pruské okupace Cech byla
rozšiřována brožura "Pláč koruny české", vášnivě namířená proti
Habs burkúm, a politický emigrant český J. V. Frič doufal, že bude
obnovena samostatnost českého státu pod vedením nejmladšího
syna italského krále. V Prusku však a v rodícím. se novém císařství
německém pod svrchovaností Hohenzollerú nemohli Cechové
spatřovati záruku své budoucnosti.
Rakousko, přeměněné r. 1867 na Rakousko- Uhersko, neslibo-
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valo však Cechúm budoucnost o mnoho lepší. V nové ústavě rakouské (t. zv. prosincové) z r. 1867, platící jen pro západní část říše,
zmizely české země úplně v celku, zvaném "království a země
v říšské radě zastoupené". Ceští politikové) kteří se nyní zcela postavili na historické stanovisko státoprávní, odmítli rozhodně dualísmus a zahájili s vídeňskjm centralismem nesmiřitelnj boj. V protestu
z r. 1867 prohlásili slavnostně, že právo českého národa na samostatnost trvá, a počali konati okázalé demonstrace proti Vídni. Palackého vúdčí myšlenka z let 1848-1867 o Rakousku jako ochraně
budoucnosti českého národa byla dualismem otřesena a překonána.
Vskutku také sám Palacký, poučen trpkými zkušenostmi, nahradil starší svou politickou zásadu zásadou novou, která ohlašovala
vnitřní rozchod českého národa s Habsburky a rakousko-uherskou říší: nByfi jsme Před Rakouskem) budeme i po něm. Bylo jen
otázkou času a poměrú, kdy k tomuto rozchodu dojde.
Ceský národ se připravoval na tuto chvíli uvědoměle i neuvě
doměle a učinil také první pokusy seznámiti se svým postavením
a se svými touhami cizinu. F. L. Rieger odevzdal francouzskému
císaři Napoleonovi III. memorandum o českých věcech a Francie
byla seznámena s českým programem zásluhou francouzského pří
tele českého národa a zakladatele slovanských studii ve Francii
L. Legera. V této chvíli oživilo se také staré české rusofilství} které
nebylo bez politického pozadí. Předáci českého národa podnikli
r. 1868 demonstrační zájezd, v němž se skrývala hrozba RakouskuUhersku Ruskem, do Moskvy, kde se konala národopisná výstava.
Ani tím se však nevyčerpal protest českého národa proti dualismu. Byly pořádány četné protestní schttze a četně navštěvované
tábory lidu pod širým nebem s uvědomělými vzpomínkami na slavnou dobu husitskou. V tomto státoprávním boji uplatnila se revoluční myšlenka husitská stejně dúrazně a povzbudivě jako před
stava české státovosti, symbolicky vyjádřená svatováclavskou korunou. Když byla tato koruna s ostatními korunovačními klenoty
po skončení války s Pruskem na dúraznou žádost českých poslanců
převážena z Vídně do Prahy, z niž byla před válkou odvezena, aby
nepadla do rukou nepřítele, celá Morava a Cechy vítaly jl slavnostně
jako drahou zástavu nepromlčitelné české samostatnosti.
u
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Znovu pak vyložili političtí předáci české stanovisko politické
v.památné srpnové deklaraci r. 1868 (jejím spisovatelem byl F. L.
R1eger), prohlašující, že dualismus byl uskutečněn na prospěch
Němců a J\Taďarů a k potlačení národů slovanských, a dovozovali,
že spojení českých zemí s ostatními zeměmi habsburskými spočí
valo vždy jen v osobě panovníkově. Ncdlouho před vydáním de-

PlepáŽení korunovačních klenottl r. 18Ó7 (scéna u dnešního Národního diz}ad!a).

klarace sešel se český národ v Praze k slavnostnímu položení záldadního kamene k velkému ústavu osvětovému Národnímu divadlu) do jehož základů byly svezeny kameny z nejvýznačnějších
hor českých zemí. Brzy na to byly okázale oslaveny sedmdesáté
narozeniny vůdce národa Františka Palackého a k 6. červenci byla
podniknuta také první česká pouť do Kostnice k místu, kde byl upálen
M. Jan Hus. Všech těchto příležitostí bylo použito k slavnostním
prohlášením pro české státní právo a projevována nezlomná odhodlanost vytrvati v boji za české požadavky až do konce.

KOrl1l1ovačl1í klenot)! českého státu
(kúrtllla Z doby Karla IV., říšské jablko a žezlo Z dob)' Rudolfa II.; od r. [791 do lIy!Jéjška
chovají se v korunní komoře v chrámu sv. Víta).

. Na tyto projevy odp~;ě~ě~a ví~e~ská, vláda novjm neúprosnjm
bOjem s ceskJiJJ2 bnutzm. Poradanl SChUZl a taborů bylo zakazováno
český tisk byl zase zuřivě pronásledován a čeští r~daktoři byli od~
197
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suzováni k velkým pokutám a dlouhým vězením. Policie bděla
i nad spolky nepolitickými a zakazovala akademie, které měly na
programu národní písně, i porady osvětové. Rozčilení, které bylo
persekucí vzbuzeno v Praze, utišovala vláda vysláním řízného generála Kollera jako českého místodržitele, jenž uvalil v říjnu r.
1868 na Prahu stav obležení a stupňoval zatýkání pro politické
přečiny. Všechna tato opatření nezlomila však pevné rozhodnosti
českého národa, takže před jeho odporem byla vídeňská vláda
nucena posléze ustoupiti. Již r. 1869 bylo zahájeno jednání s čes
kými předáky, odvolán stav obležení nad Prahou i místodržící
Koller a politickým vězňům byly prominuty tresty (amnestie).
Došlo konečně k tomu, že císařským reskriptem (z 26. září 1870)
byly ohlášeny ústupkJl) které císař Fpntišek Josef 1. chtěl českému
stanovisku učiniti, a slibovala se po třetí už korunovace císařova
za krále českého.
Boj za národní sebeurčení opíral český národ blubokým mravním přesvědčením o právu každého národa na svobodný vývoj.
Od počátku svého obrození byl český národ prodchnut myšlenkami demokratickými. Nechtěl znásilňovati, ale žádal, aby nebyl
znásilňován. Jeho dlouhá bolestná zkušenost vzbuzovala v něm
soucit a protest proti utlačování jakémukoliv. Slavnostně prohlásil
tuto zásadu v památném memorandu) jež předložili jeho poslanci
v prosinci r. 1870 rakousko-uherskému kancléři Beustovi) když ně
mecké vojsko nezadržitelně postupovalo na Paříž. Memorandum
rozvinulo názory českého národa na vnitřní a zahraniční úkoly
Rakouska- Uherska na základě sebeurčení národů. Zdůrazňovalo,
že dějinným posláním habsburské říše jest vytvořiti svobodný spolek svobodných národů, uvítalo osvobození Řecka, Srbska a Rumunska, vyslovilo přání po sjednocení balkánských Slovanů a varovalo vídeňskou vládu, aby se postavila v osvobozovacím boji jihoslovanském po bok násilnického Turecka. Zvlášť památným se stal
odstavec, jímž memorandum důrazně protestovalo proti znásilnění
Francie J.VěJ1JeckeJ1J. Odstavec ten se stal cennou mravní oporou čes
kého úsilí za osvobozovacího boj e ve světové válce, aby byla získána
pomoc Francie, a byl připomenut francouzskému národu Arnoštem
Denisem hned v prvním čísle česko francouzského časopisu "La

BO]

o

OBNOVENí ČESKÉ SAl\íOSTATNOSTI V RÁMCI RAKOUSKA

Nation Tcheque" (r. května 1915 v článku: "Náš Program").
Památný tento odstavec zní:
"Nelze národu českému, aby nevěnoval nejupřímnější účasten
ství šlec~1et~ému a slavnému národu francouzskému, kterýž bojuje
dnes toliko ještě za své právo své vlády a za obranu vlasti, národu
to, kterýž vydobyl si tak znamenitých zásluh o civilisaci a největ
ších o pokrok zásad
humanity a svoSody.
Národ český ch~va' v
presve'dVcem,' vzetakové pokoření; které
spočívá v tom, když
se národu, vynikajícímu oprávněnou
národní hrdostí a bojovností, odej me část
území, musí se stát
nevyčerpatelným

pramenem nových
dlek a tudíž i nových ran pro zájmy
Fral1tiIck Ladislav Rieger.
člověčenstva i vzdě
lanosti lidské ...
Jakkoli nevelikj počtem) nechce náI národ J1Jalj!JJ bjti l)e smjHení a snažení svém) nechceť on malomyslným mlčením uvésti na sebe zdání
že přisvědčuje k nějakému bezpráví anebo že sldání před ní~
čelo své, kdekoli (mo vystoupí s přemocí.
Nechceť on ponížiti zvuku jména českého v dějinách) naopak hodlájednati
věrně v duchu otci; svjchJjižto první v Evropě podnikli za ideu) za ideu to
svobody svědomí} boj obrovskj proti patrné přemoci) kterýž dobojovali
mužně až do vyčerpání sil svých.
V jich duchu chystá se národ českj i dnes k /iJ1u} odhodlán státi obětovně
za přesvědčení své, až jednou udeří hodina rozhodu, a kdyby hlas
jeho měl zaniknouti bez účinku, bude míti zadostiučinění;' srdci
svém, že v době, když to platilo, v)'dal svědectl!í za právo a pravdu}
za svobodné vIem národttm právo sebeurčeJlí.(' .-

BO]

o

OBNOVENÍ ČESKÉ SAMOSTATNOSTI V RAMCI RAKOUSKA

BO] O OBNOVENÍ ČESKÉ SAMOSTATNOSTI V RAM CI RAKOUSKA

Jednání O české vyrovnání, zabájené r. 1869, bylo však svrchovaně obtížné a pracovali proti němu jak Němci, tak Maďari. Přesto
však se podařilo dosíci dohody mezi zástupci českého národa a vídeňské vlády, která byla sestavena v t. zv. článcích fundamentálních.
Podle nich měly země koruny české obdržeti rozsáhlou samosprávu, ač přece značně menší, než požívali Maďaři. Přípravu k provedení tohoto vyrovnání učinil císařsk)T reskript ze dne 12. září
18 7 1 , v němž se výslovně uznávala státoprávní samostatnost čes
kého státu a po čtvrté se obnovoval slib české korunovace. Také
česká většina moravského sněmu se přihlásila k politickému programu českému a stejně učinila česká menšina na sněmu slezském.
Ale i tyto naděje, které se již již uskutečňovaly, byly na konec
zmařeny německomaďarským odporem. Němci v Čechách rozvinuli proti fundamentálním článkům prudkou agitaci a maďarští
politikové se vyhrůžně v novinách odříkali poslovanštěného Rakouska; dokonce i německý císař Vilém se vyslovil při osobní
schůzce s Františkem Josefem 1. proti vyrovnání. Nepřátelé Čechů
zvítězili. František Josef 1., nedbaje učiněných slavnostních slibů,
od vyrovnání ustoupil.
Nové hluboké rozhořčení se zmocnilo českého národa, jenž věřil,
že tentokráte přece dosáhne splnění aspoň některých svých základních požadav ků. Na českém sněmu padla slova, že národ bude
hájiti svého státního práva "až do těch hrdel a statků" a po celé
zemi se přihlásilo odhodlání k nejrozhodnějšímu odporu. Podle
svého způsobu rozhodla vídeňská vláda lámati tento odpor násilím.
Generál Koller se stal opět místodržitelem v Čechách a obnoveno
bylo pronásledování českého veřejného života. Zase byl český tisk
bezohledně stíhán a čeští redaktorové žalařováni, pokutováno vyvěšování reskriptu z 12. září 1871, vkládáno vojsko do míst, kde
český radikalismus se přihlašoval zvlášt rozhodně a podvodným
způsobem byla odňata českému a moravskému sněmu česká vět
šina. Na toto násilí odpověděli čeští poslanci tím, že nevstoupili
ani do zemského sněmu ani do říšského parlamentu.
Za tohoto pronásledování počalse však v českém národě uplatňo
vati rozpor v názorech o postupu české politiky. Strana staročeská
rozhodně odmítala se účastniti sněmovního života rakouského do

té doby, než český národ dojde splnění svých požadavků, kdežto
mladočeská strana pokládala úplnou trpnost za nesprávnou a nebezpečnou a domnívala se, že cestou parlamentární lépe uplatní
stížnosti národa. Tímto rozdvojením v mínění o politických prostředcích boje proti Rakousku byla porušena jednotná fronta česká.
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Jestliže Cechové nemohli dosáhnouti, aby byly splněny jejich
politické požadavky národní, tím méně padal na váhu jejicb hlas
v řízení zahraniční politiky Rakouska- Uherska, která se ocitla
úplně ve vleku maďarském. Vlivem Maďarů, nakloněných již dříve
Prusku (a nenávidějících Rusko) nastalo spřátelení mezi RakouskemUherskem a Německem. Pokrok tohoto přátelství ukázal se již ve válce
rusko-turecké, kdy se Rakousko- Uhersko postavilo proti Rusku.
Zatím co český národ nezastíral nadšení z vítězného postupu
ruských vojsk éjak strana staročeská, tak i strana mladočeská poslaly tehdy do Ruska písemné projevy své náklonnosti), volala maďarská veřejnost po válce s Ruskem. Na sjezdu (kongresu) berlínském r. 1878, kde byl svatoštěpánský mír mezi Ruskem a Tureckem
změněn v neprospěch Ruska, určilo Německo pod vedením Bismarckovým směrnici příštího výbojného postupu Rakouska- Uherska na poloostrovu Balkánském. Rakousko- Uhersko bylo pověřeno
obsaditi Bosnu a HerCep;OlJinu, obývané obyvatelstvem srbským; tato
okupace se stala posléze zdrojem politického napětí evropského
a svými důsledky poskytla podpal k roznícení s větové války. Hned
pak r. 18 79 došlo k uzavlení spolku mezi Rakouskem-Uherskem a Ně
meckem, o nějž se přičinil především Julius Andrassy, zahraniční
ministr rakousko-uherský maďarského původu a smýšleni. K tomuto spolku přistoupila r. 1882 také Italie. To byl vznik t. zv.
Trojspolku, v němž vůdčí postavení připadlo Německu. RakouskoUhersko se ocitlo zcela ve vleku německého císařství, které pod
vedením císaře Viléma II. usilovalo o nadvládu nejen nad Evropou,
nýbrž i nad celým světem.
Okupace Bosny a Hercegoviny setkala se však s prudkým odporem nejen místníbo obyvatelstva srbského, ale i s odporem nacionálních Němců, kteří se obávali, že rozmnožením slovanského
živlu v Rakousku bude omezen jejich rozhodující vliv a umělá
nadvláda ohrožena. Proto r. 1879 došlo opět ke změně vládního
směru císaře Františka Josefa I. Protičeské násilí, které trvalo plných osm let, se oslabilo a nová vláda počala vyjednávati s českými
politickými zástupci o podmínkách jejich účasti na veřejném životě rakouském. Výsledek jednání byl, že čeští poslanci upustili
od své dosavadní trpnosti (pasivity) vůči zemskému sněmu a ra202
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kouskému parlamentu a počali se účastniti sněmovních prací. Do
říšské rady vstoupili r. 1879, když napřed byli ohlásili své státoprávní ohražení, že se českj národ nevzdává IJJ)'šlmkj! a snah)' obnoviti své
samostatné postavení.
,Tak bylo zahájeno období, které potn'alo až do světové války
a v němž čeští zástupci bojovali s vládou především o drobnější
ústupky (t. zv. politika "drobečková",
positivní), a kdy
velkorysý zápas staročeskéstranyo dobytí českésamostat
nosti ustou pil do
pozadí. Tato změr:a
se stala se souhlasem národa, poně
vadž prodlužující
se politická pasivita
vůči Rakouf:ku při
nášela mu nemalé
škody, zejménahospodářské. Přesto

Národní divadlo.

však zásadní stanovisko české nemohlo se změniti. Tím, že Habsburkové nevyhověli nejdůležitějším
přáním českého rároda, udržoval se a utvrzoval se jeho odpor
vůči Rakousku-Uhersku, ovládanému Němci a Maďary. Nebyla
to však jen utiskování a násilí, páchaná vídeňskými vládami na
českém náródě, která mocně posilo"ala tento odpor; nemálo pů
sobil také vzrůst českého uvědomení a sebevědomí. Ceský národ, který
v druhé polovici XIX. století dospěl značné výše osvětové a dobyl i pozoruhodných úspěchů hospodářských, těžce nesl své podřízené postavení a odstrkávání Vídní, které bylo v naprostém
rozporu nejen s jeho mocí početní, nýbrž i s jeho silou osvětovou
a hmotnou. Umělá a tudíž nepřirozená nad-dáda němectví ve veřejném životě rakouském a ponižující postavení jazyka českého
2°3
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utvrzovalo v něm mravní zásadu o právu sebeurčení, o spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny, zásadu, již vnesl hned do
počátků svého novodobého života národního.
Důležitým ústupkem, který vídeňská vláda učinila českému
národu po r. 1879, bylo rozdělení pražské university na českou
a německou (1882). Tím bylo dobudováno české školství, jemuž byla od počátku věnována přední péče v správném poznání, že základem vyššího národního života jest vzdělání. Význam
české university zvyšovalo to, že se jí
dostalo záhy výborných sil učitelských,
které povznesly českou vědunaevrop
skou výši. Na prvním místě stanuli:
T. G.lIdasaryk, profesor filosofie a vědy
o lidské společnosti (sociologie), jenž
byl naplněn hlubokým smyslem mravním v duchu největších postav našich
dějin, Husa, Komenského a Palackého,
a choval živý zájem pro všechny veřej
né otázky života českého; Jaroslav Goll,
Jan Gebauer.
tvůrce přísně vědecké metody historické; Jan Gebauer, vynikající jazykozpytec. Vedle nich působili na universitě i jiní znamenití učitelé
a universita stanula v čele čilého vědeckého ruchu, jehož heslem
bylo čisté poznání pravdy, nezkalované zájmy jinými (od r. 18 90
se stala střediskem české vědy a umění Cesld Akademie, založená
obětavým architektem J. Hlávkou).
Ceský život oprostil se té doby vůbec od ducha a prostředků ob·e
dobí romantickébo, byl s to pohleděti pevně skutečnosti a tvrdému
životu v tvář a mohl se již pevně opříti o národní přítomnost.
Krátce před svou smrtí napsal Palacký jako politický odkaz čes
kému národu: ,,0 národ svůj já nebojím se příliš. Třebas by mu
souzeno bylo podniknouti opět zkoušku ohněm i železem, chováť
on v sobě již jádra živého a zdravého dosti, aby nezahynul v ní,
ale vzkřísil se k životu čilému opět, budiž to v okolnostech jakých-

Jaroslav Go/!,

lwli." Bylo to prorocké tušení šťastnější české budoucnosti, jež se
v necelém půlstoletí.
Postavení českého národa v Rakousku zůstávalo však při tom
stále nerozřešeno. R. 1890 byl učiněn nový pokus o českoněmecké
vyrovnání tak zvanými punktacemi, jejichž zásadou bylo rozdělení
,Cech na oblast ryze německ:ou a českoněmeckou a rozdělení úřadů
měla uskutečniti
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na oddělení česká a německá, čímž se dávala najevo nadřaděnost
němčiny i v Cechách, ač byly obývány ze dvou třetin obyvatelstvem českým. Jednání na tomto základě vzbudilo bouři prudkého
odporu v českém národě, takže bylo zmařeno. Vedení české politiky převzala v této době strana mladočeská, která byla naplněna
radikálním vlastenectvím. Jím byla naplněna zejména česká mládež, která chovala nesmiřitelné city k Rakousku; v čele této stál
Alois Rašín, Antonín Hajn a Karel St. Sokol, kteří se svými druhy
pykali za své ptotirakouské smýšlení v žalářích (t. zv. proces Omladin)!, při němž ze 76 obžalovaných, z nichž většina byla dělnická,
bylo odsouzeno 68 k 96 letům žaláře; tento proces vzbuzoval pozornost celé Evropy).
Vůbec od r. 1848 byla rakouská včzení stále ho,jně naplněna
českými "velezrádci" z nejrůznějších vrstev národa, kteří se neskrývali s láskou ke své národnosti a úsilim o dobytí české samostatnosti; nemalý byl též počet těch, kteří současně bojovali proti
zpátečnickým řádům a ovzduší habsburské říše. V devadesátých
letech zazněla také Prahou radikální lidová píseň: "Ven, ven, ven!
Ven na barikád! Ceskou republiku spějme zbudovat! - Dál, dál
za heslem pokroku, nechceme mít pánů ani otroků." Cím více
mohutněl český národ osvětově, společensky a' hospodářsky, tím
více vystupovalo do popředí jeho přání po osvobození politickém.
Byl to jen zdánlivjsmírčeského národa s Rakouskem, když občas vstupovali čeští ministři do vídeňské vlády (positivní politika); úspěchy,
dosažené v těchto chvílích, nemohly národ na trvalo uspokojiti a naopak ho stále roztrpčovalo panské chování Němců. Zdálo se sice
v některých chvílích, že se některé kruhy příliš smiřují s dosavadním politickým stavem a Rakouskem- Uherskem, nicméně ani
oportunisté nezapomínali na prospěch národa. Ostatně zisky, jichž
positi vní politika dosáhla, nebyly zhola bezvýznamné. Ne nej menším z nich bylo pronikání rakousko-uherské byrokracie (ze správy
zahraniční byli Ceši ovšem vyloučeni) živlem českým i na místech
vyšších, čehož prospěch se ukázal za s větové války a zejména při
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moklův meč a ničila jeho vnitřní klid. I po r. 1890 se pokoušela
vídeňská vláda několikráte o její rozřešeni, ale vždy marně; hrozivé chování Němců a slabost císaře Fn.ntiška Josefa 1. znemožnily
vždy jakýkoliv podstat!'ější ústupek Cechům. Stejně pak selhaly
plány vůdčích rakouských osobností, aby českoněmecký boj byl za-

Císé František Josef J . z'e své pracol'lIě.

tlačen do pozadí otázkami hospodářskými a účastí nejširších vrstev
na činném životě politickém, která by dopomohla k vÍtčzství zájmům třídním a hospodářským nad zájmy národními (zavedenI

A tak česká otázka, plod historického vývoj e českého národa
a novodobého jeho obrození, visela stále nad Rakouskem jako Da-

všeobecného hlasovacího práva pro muže r. 1907), Tehdy se sice
vskutku dostává do popředí českého života politického strana země
dělská (agrární) a dělnická strana sociálně-demokratická, a vůdčí dosud
strana mladočeská, vedoucí v letech devadesátých XIX. století a na
počátku století XX. státoprávní boj českého národa (František
Josef 1. mluvilo ní jako o "zvláštní" společnosti), byla oslabena,
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tím česká otázka nebyla vyřízena. Vědomí národního a i jiného
útisku zůstávalo stále živé, a proti va mezi Rakouskem a českým národem se nezmenšovala, naopak spíše se prohlubovala. Vystoupení
nových politických stran ukázalo jen zaostalost a životní neschopnost Rakouska v plné nahotě i na poli osvětovém a společenském.
Napiatá vnitřní sit uace, která se projevovala na všech stranách
a neměla důvodem jen národnostní protivy v Rakousku-Uhersku,
dá vala zrá t přeS1Jědčení) Že nesnesitelnépom ěry roze tnejen vně)šínáraz) válka.
Válkou doufala německá menšina upevniti a dovršiti svou nadvládu v Rakousku a potlačiti český národ, ve válce tušili český
národ splnění svých požadavků. Obě doufání předpokládala ovšem
protichůdný výsledek války: české doufání rozbití Rakouska-Uherska, doufání německé jeho plné vítězst\Í. Války přáli si také Maďaři, kteH zvlášť byli naplněni protislovanským záštím; část jich
byla ovšem odhodlána rozejíti se po smrti císaře Františka Josefa I.
s habsburskou monarchií úplně.
Odpovědnost za tento stav neměli jen oba "panští" národové
Rakouska- Uherska, Němci a Maďaři, kteří nezHzeně utlačovali národnosti ostatní a odpírali jim i ta občanská práva, jež byla zaručena
ústavně, nýbrž i jeho panovník císař František Jos~f 1. Svými vlastnostmi byl František Josef I. ne nepodoben svému dědovi, císaři
Františkovi I. "Sobecký a malicberný," píše o něm Arnošt Denis,
"chudý duchem a srdcem, nesmiřitelný vůči nepřátelům a nevděčný vůči svým nejvěrnčjším služebníkům, neschopný užívat
jiných radostí než nejbídnějších rozkoši, tento panovník, kterého
ani jeho neštěstí nedovedlo povznést, byl především duch prostřední a všední ... Myslil, že všichni národové Evropy mají téhož
Boha jako on, a tímto Bohem že jest on sám. Ze Cechové, Chorvaté
a Poláci v hloubi své duše chovají božskou úctu ke své vlasti a ke
svému kmeni, v tom viděl jakousi zradu a jako krádež, spáchanou
na jeho svatosvaté autoritě ... Nechť články listin ústavních byly
jakékoli, četl v nich vždy jen jednu větu: neobmezená lY_oC náleží
pomazanému Páně ... Až do konce svého života zůstal zajatcem
středověké tradice a ovládán byl imperialistickou touhou Karla V.
a Ferdinanda II .. .. Byl to jakýsi zlý duch, jenž, abychom užiji
lidového výrazu, nestál ani za šibenici." Svými nevyplněnými
208
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sliby a porušenými přísahami poškodil za své dlouhé vlády nejvíce český národ.
Přes nepřízeň Františka Josefa I. a vídeňských vlád a přes zavilé nepřátelství německého kmene pokračoval příznivě osvětový
a hospodářský rozmach českého národa i na konci XIX. a na po-

.ZVárodn!

mUSetflJ1.

čátku XX. století. Obecné školrtzJí) které bylo v rukou obecní
samosprávy, vůčihledě zkvétalo a povinná ~ávštěva školní způ
sobila, že se širokým vrstvám lidovým dostávalo spolehlivých základů vzdělání v jazyce mateřském. Před počátkem světové války
nebylo mezi českým národem téměř těch, kteří by nedovedli čisti
a psáti (analfabeti); v tom ze všech národů rakouských měli Cechové prvenství. V končinách, které byly většinou ;ěmecké, starala se o české školství svépomocí" Dstřední matice školská", která
Obrázkové

dějiny

naši samostatnosti

14.
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byla založena na záchranu českjch menšin a byla vydržována z dobrovolných příspěvků národních; vedle ní i jiné spolky pečovaly
o menšinové školství, zejména Národní jednota severočeská a pošumavská. Vykonaly dílo velkého významu národního, zadržujíce
postup germanisace v pohraničních krajinách, kde český živel byl
ohrožen a mnohdy přímo znásilňován i hospodářskou převahou
německou a skládal se téměř jen z chudých dělníků a drobných
řemeslníků. Také těmto českým "hraničářům" přísluší cb.vála nezdolné vytrvalosti a pevnosti, že přes svou společenskou slabost
a hrubý nátlak nevydali pohraničního pásu zcela v ruce německé.
Podobně jako školství nižší mohutnělo i školství střední a odborné,
které, i když bylo z velké části vydržováno státem, plnilo se zdarem nejen svůj úkol osvětový, ny'Tbrž i národní.
Ceská města ztrácela v této době šmahem poslední Zbytky ně
meckého nátěru (houževnatý byl na příklad boj českého lidu o Cesk.é Budějovice, započatý již v první polovici XIX. století) a český
žwel počal naopak rozhlodávati roztroušené državy německé v Cechách a na Moravě. V této době ustala již starovlastenecká propaganda češství po městech a místech venkovských divadlem, ač divadlo také v národě uvědomělém zachovalo si důležité postavení
osvětové a bylo vzpomínkami namnoze spojeno se starými tradicemi obrozeneckými. Také studentská práce po venkově, která se
v první polovici XIX. století a i v prvních desítiletích druhé polovice XIX. století velmi zasloužila o rozšíření národního uvědo
mení, proměnila poněkud proti době dřívější svůj ráz a soustředila
se k politice a rozšiřování vyšší vzdělanosti (zakládáni kočovných
knihoven po venkově atd.).
Velmi důležitou složkou veřejného života se stal tisk, který
v krátké době nadmíru zmohutněl, tisk jednak novinářský (zakládány také četné listy krajinské), jednak revuální. Společenský
život se rozvinul velmi bohatě a pestře; vedle spolků politických
vznikaly rozmanité spolky s úkoly osvětovými (čtenářské besedy),
národními, společenskými a zájmovými. Největší národní oro-anisací se stal "Sokol", jehož mohutná síť se rozprostřela i do m~lých
městeček; po jebo vzoru založila česká strana sociálně-demokratická
Dělnické tělocvičné jednoty, vybudované ovšem na ideálech tříd-
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nkh. "Sokol" utvrzoval všude národní sebevědomí a vychovával
neoblomné povahy i demokratickou družnost na podkladě přísné
dobrovolné kázně, takže daleko přesahoval rámec tělocvičný. Jeho
občasné pražské "slety" staly se mohutnými projevy národní sily
a svátky národní myšlenky, toužícími po roztržení všech okovů, jež

(parlament J,
býv. Rudolfinum.

Dům umělců

utlačovaly národ. "Sokol'( pomáhal českému národu také dobývati
srdcí ciziny, která s překvapením pozorovala vzrůst národa, jehož
paměť od delší doby v Evropě takřka vymizela. Stejnou zásluhu
jako "Sokol" zjednala si o propagandu českého jména v cizině i česká
hudba a českjsborovj Zpěv (na př. z mnoha případů zájezd "Pěveckého
sdružení moravských učitelů" v prosinci 1913 do Ruska, jenž měl
pak nemalý význam pro náš zahraniční odboj v Rusku), které vyrůstaly z přirozeného hudebního nadání národního stej ně jako rozsáhlá a znamenitá tvůrčí činnost skladatelská.
Zll
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V uskutečňování svých národních a osvětových podniků byl
český národ odkázán téměř jen na svépomoc, na své vlastní síly
a obětavost, zatím co německý živel byl vídeňskými vládami hýč
kán a zřizovány mu velkolepé
ústavy z peněz, jež většinou
musily poskytnouti české země. Z dobrovolných příspěvků
vystavěl si český národ většinu
svých kulturních ústavů, divadla, museaa knihovnv,z nich
vydržoval a pořádal výstavy,
osvětové přednášky, hudební
produkce atd. Slavným příkla
dem české obětavosti byla stavba Národního divadla (s heslem: "Národ sobě"), která neblahým požárem vyžádala si
mimořádného nákladu (při
spěli podstatně i američtí Cechové). Vedle tohoto střediska
divadelního byla v Praze vystavěna nová mohutná budova
Národního musea (museum
království českého) a dům
Jaroslav Vrchiíckj a SI'atopluk,.Čech.
umělců (Rudolfinum, dnes budova poslanecké sněmovny)
vedle četnýcb jiných. Nemalou
zásluhu o vybudování velkých podniků osvětových a i jiných
zjednala si česká samospráva. A pod pronikavým vlivem života
českého postupoval úspěšně živel český i na Moravě, kde jeho
početní převaha vůči Němcům byla ještě větší než v Cechách.
V čele. národníbo, s-?;ažení stáli křtí spisovatelé, jejichž počet ča
sem velml vzrostl a Jepchž díla byla vděčně přijímána národem.
Ceští spisovatelé byli věrnými strážci myšlenky české samostatnosti ať obnovováním vědomí české minulosti, ať útoky proti rakousko-uherské monarchii či buzením zájmu a lásky k českému
212.
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prostředí nebo rozšiřováním duchovních obzorů národnícb. Obrozený jazyk propůjčoval jim přiléhavý a obratný výraz i pro nejtěžší básnické a myšlenkové útvary. Po K. J. Erbenovi a Boženě
Němcové přichází básnické pokolení s hlubokým Janem Nerudou
(Zpěvy páteční) a Vítězslavem Hálkem v čele, po nichž se ujímají

vůdcovství světoobčan Jaroslav T/rchlickj, citlivý Svatopluk
Cech (politické "Písně otroka ")
a]. V. Sládek, dojímavý pěvec
české půdy. Na rozhraní století
XIX. a XX. rozrůstá české
básnictví a písemnictví do
velké šíře a jest představo
váno zejména vedle mnoha
a mnoha jiných jmé:uem Sl).
.iVl(tchara (" Tristium Vin dobona"),AntoJlína Sovy a O. Bře
ziny; žhavým duchem národním a sociálním prodchnuty
byly verš e Petra Btzrttče ("chléb
s uhlím beru si do práce, z roboty jdu na robotu, při Dunaji

strmí paláce Z kr/Je mé a Z mébo
potu" - to byl básnický výraz
přesvědčení, jež choval celý

Antonín 5011a.

národ). A předními bojovníky
v zápase za národní a státní samostatnost byli nejen čeští básníci,
nýbrž i čeští romanopisci, mezi nimiž zvlášť čestné místo připadlo
Aloisu Jiráskovi, jenž svými mohutnými romány odhaloval národu
českou sílu a slávu minulou a "Bratrstvem" burcoval vědomí jednoty Cechů a Slováků (o to se též zasloužil i básník AdoifHeyduk).
A stejně utěšený vzrůst a týž revolučně výchovný přízvuk jako
písemnictví měla i ostatní odvětví rozkvétajícíbo českého umění.
Smetanova "Má vlast" a "Libuše" se staly nejen vrcholným projevem české hudby, ale i výrazem české myšlenky národně revoluční.
V malířství byli obdobnými zjevy J.Manes a Mikuláš Aleš} v sochař-
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ství pak promluvili touž řečí lt1)'slbektiv "Sv. Václav", SaloumJv
"Hus" a Sucbardtiv "Palacký". Jaké hodnoty mravní a revoluční se
skrývaly v těchto všech dílech, ukázala světová válka.
Také v ohledu hmotném učinil český národ v posledních desítiletích předválečných pozoruhodné pokroky. Přibývá českých
továren a peněžních ústavů a rodí se heslo hospodářské soběstač
nosti národní; přes to však ně
.-.-.,.
mecký živel zachoval si v tomto
ohledu stále převahu. Nechybělo
ovšem také úkazů kormutlivěj
ších, Silnému vzrůstu obvvatelstva venkovského počala' nedostačovati jeho půda a ani velký
odliv selského lidu do měst nemohl zabrániti dělení větších selských statků. Tyto nepříznivé
hospodářské důvody nutily dosti
značný počet venkovského lidu
k v)'stěbovalectví, zejména do Spojených států amerických. Zde se
vytvořily místy značně početné
osady české, které za světové války velmi platně přispěly k úspě
Josr] lHal/es.
chu československého boje proti
Rakousku- Uhersku. V edleo byvatelstva venkovského bylo k vystěhovalectví z důvodů hospodář
ských nuceno i obyvatelstvo městské, jmenovitě dělníci a drobní
řemeslníci, kteří byli pro svou přirozenou chápavost a pracovitost
pracovníky v cizině hledanými. Mnohého Cecha pak přiměla k vystěhovalectví i nespokojenost s politickýmstavemRakouska- Uherska (k nejvýznamnějším patřil ohnivý revolucionář J. V. Frič)
i touha po změně a dobrodružnosti.
V druhé polovici XIX. století byla dokonána pronikavá změna
hospodářské povahy českých zemí, v nichž nabyla převah)' zjroba
pr/lm)'slová. V českých zemích se vůbec soustředila největší část
rakousko-uherského průmyslu. Tato okolnost vytvořila ostré pro'-.-
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tivy společem/do Na jedné straně velkoprůmyslem a velkoobchodem vznikla nepočetná sice, ale mocná a vlivná třída boháčů (kapitalistů), kteří byli ve svých podnicích podporováni snadn}Tm
úvěrem bankovnírr, na druhé straně se utvořila početná třída děl
nického proletariátu, která s,e snažila zlepšiti své ~r.udné postavení
hmotné a společenské orga11lsací odborovou a pohtlCk:::m, vybudovanou na myšlence mezinárodnosti, jež by jí chrá11lla před vykořisťováním.

Podstatným stoupáním obecné úrovně
české vzdělanosti zvyšovalo se i třídní uvě
domení dělnictva, Od r. 1878 se spolčovalo
dělnictvo ve straně sociálně-dt!mokratické, která
byla nejen ve svých počátcích, ale i později
vystavena prudkému pronásledování vlády.
Politický význam této strany založilo však teprve zavedení všeobecného hlasovacího práva;
r. 191 I dosáhla 37 procent yšech hlasů. Přes
hesla o mezinárodní solidaritě proletariátu neJ. V. Myslbek.
přestalo české dělnictvo a nemalá část jeho
vůdců cítiti národně, česky, stavějíc se ovšem
mnohen1 více na půdu přirozenoprávni než na půdu historického
práva českého; nemálo na tento stav působilo, že české dělnictvo
bylo vykořisťováno německými průmyslníky a chování německé
(rakouské) sociální demokracie vůči soudruhům českým. Ke spojení požadavků socialistických a národních doš~o ve st~aně národně
sociální v níž zejména mládež vedla ostrý bOJ protl RakouskuUhersl{:u (antimilitaristické procesy národně-sociální strany na počátku XX. století).
Naznačený politický, hospodářský a společenský vývoj v druhé
polovici XIX. století měl za následek, že se vytvořily různé a namnoze protichůdné zájmy, jimiž se tNštila jednota české národní společnosti. V posledních letech před válkou bylo v Cechách v celku
devět politických stran: 1. národní strana svobodomyslná (mladočeská), v níž se soustředilo posléze zámožnější měšťanstvo (buržoasie, opírající se o průmysl, velkoobchod a peněžní ústavy) a část
inteligence; 2. strana agrární (založena r. 1896), která se snažila
216
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spojiti všechen lid venkovský; 3. sociálně-demokratická strana děl
nická, spojující většinu dělnictva továrního a část dělnictva země
dělského; 4. strana národně-sociální, k níž se hlásilo lépe postavené
dělnictvo, nižší úřednictvo a střední vrstvy vůbec; 5. nepočetná
strana pokroková s prof. T. G. Masarykem v čele; 6. strana státo.
právně-pokroková; 7. strana křesťansko-sociální (katolická, založená r. 1904); 8. český konservativní velkostatek a 9. zbytky
strany národní (staročeské). Přes
všechny rozdíly většina těchto
stran stála na půdě historického státního práva českého) ale na jeho uskutečnění z rozličných důvodů nemohla pomýšleti. Přes to, že jak
poměry evropské, tak vnitřní situace Rakouska-Uherska věštily
výbuch evropské války v době
dohledné, nikdo se z politických
vůdců českého národa mimo ně
kolik jednotlivců na tento rozhodující okamžik nepřipravoval.
Tím se stalo, že na počátku světové války vznikla mezi politicSvetozár Hurban Vaja/i.rkj.
kV-mi předáky českými nejistota
o tom, jak se k vývoji událostí mají zachovati. Po jiných stránkách byl však český národ k úplnému rozchodu s Habsburky a RakouskemUherskem zcela připraven.
V mnohem horším postavení byli však Slováci. R. 1848 postavili
se sice slovenští vlastenci se zbraní v ruce proti Maďarům, leč jejich
služba, prokázaná tím rodu habsburskému, byla ihned zapomenuta
a stali se sami svými národními a politickými touhami vídeňské
vládě podezřelí. Zavedením rakousko-uherského dualismu r. 1867
byli pak Slováci úplně l~ydáJZi Maďartlm tza milost a na nemilost. Madaři
zahájili ihned na Slovensku krutý teror a již v 1. 1874 a 1875 zničili
všechny slovenské osvětové ústavy, zejména "Matici Slovenskou".
Pod dojmem těchto kormutlivých událostí vzdal se původce sloJ
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venské odluky M. Hurban svého díla a vrátil se k češtině; škod,
jež rozkolem způsobil, odčiniti však nemohl. Všechny úřady na
Slovensku byly obsazeny spolehlivými Maďary, maďarština zaváděna i do škol a do života církevního; katolická a zčásti i evangelická církev se staly ochotným nástrojem maďar1sace.
Maďarské nási!nictví uží valo k pře
možení Slováků
prostředků nejrůz

nějších, vězení

pro
povahy neoblomné a odměn pro slabochy. Pověstnými
se staly na Slovensku volby,přinichž
stejnou úlohu měli
četníci jako hoštěni
nevědomých slovenských voličů.
P.O.Hviezdoslav.
Slovenský tisk byl
pronásledován aničen a podobně i uvědomělí Slováci, proti nimž byly vedeny bezdůvodné a násilné politické procesy.V 1. 1898-19°8 bylo z politických příčin odsouzeno 452 Slováků k 78 letům věz~ní (vedle
vysokých pokut). Při tom uvědomělé slovenské inteligence byl
malý počet. Slovenský lid, jenž byl z valné části hospodářsky
slabý, byl vydán na pospas maďarisaci úplně. Skoly na Slovensku
byly z největší části proměněny jen na maďarské a i ve zbytku
slovenských škol byla maďarština hlavním předmětem vyučova
cím. Za těchto poměrů se slovenská mládež rychle pom~ďaršťo
vala a Slovákům hrozilo, že v nedlouhé době zmizí z počtu žijících národů.
Neblahé bylo, že starší pokolení slovenských vlastenců (na př.
Hurban-Vajanský) upínalo své naděje na Rusko a nehledalo podpory v českém národu a že se odlučovalo příliš od lidu, nestarajíc
se o jeho bolesti hospodářské a sociální. Teprve pod vlit!elJJ Masa218
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rykový1ll dostavil se v tomto obledu obrat a ti Slováci, kteří na
švý(~h studiích dleli delší dobu v českém prostředí a soustředili
se od r. 18 9 8 kolem měsíčníku "Hlasu" (jeho redaktorem byl
Pavel Blaho), počali užívati týchž prostředků jako obrození ~eské.
Toto 1ZOvé pokoletiÍ slovenské vrátilo se k myšlence československé Jednoty
a připravovalo jejímu uskutečnění půdu. K nejpřednějším p:acovníkům patřili Vavro Srobár, Milan Hodža, Ivan Markov1č,
Bohdan Pavlů a j.; s "hlasisty" sympatisoval i básník .~viezdoslav.
Účinky drobné práce slovenských vlastenců meZI hdem se počaly projevovati na počátku XX. století, kdy zakládány byly slovenské peněžní ústavy, družstva a jiné svépomocné podniky. Také
slovenský tisk se rozmnožil, takže r. 1909 čítal 41 časopisů (k nejvýznamnějším patřil "Slovenský týž deník'.' , "Robotnické n::winy"
a "Prúdy"). Příznivě se uplatňoval též vhv Slováků ame~l~kých,
kteřl se u velkém počtu z důvodů hospodářských a pohtlckých
byli vystěhovali z vlasti. Současně se zvýšil v českých zemích záie~
o Slovensko slovenským studentům byly umožňovány podporamI
studie na če~kých škoÍách, pořádány československé sjezdy v Luhačovicích a podobně. Význam ~ohoto slovenského ob:ozeni ~o~
pronikavým vlivem českým, zejména pak Masarykovym, uk~zal
se po převratu. Obrození samo však sotva bylo by bývalo staČilo,
aby bylo zachránilo Slováky před zánikem. A ještě tr~dnějši byl
stav na Podkarpatské Rusi, kde vedle bezuzdné maďar1sace vládly
strašlivé, středověké poměry společenské a úžasná nevědomost
mezi zotročeným lidem.
A tak světová válka, která dopomohla českému národu, aby dosáhl
nejvyšších svých tužeb náro~ních, a politických, zabránila, že ,slovenská větev československeho naroda nebyla pohlcena Maďary,
aoběma přinesla osvobození z rakousko-uherských okovů. Nedošlo
k tomu bez nových těžkých utrpení, jimiž se však dovršilo a bohudík
i skončilo staleté německo-maďarské a habsburské násilnictví proti
národu československému. Sen Komenského, Palackého a jiných
předních mužů českého národa byl nejen splněn, nýbrž i předstižen.

HLAVA TŘETÍ

BOJ ČESKOSLOVENSKÉHO NARODA
O ZNOVUDOBYTÍ SAMOSTATNOSTI
ZA SVĚTOVÉ VALKY
V LETECH 1914 -1918
A VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V1TĚZSTVl NAsILi

ZAVRAŽDĚNí NAsLEDNÍKA RAKOUSKO-UHERSKÉHO TRůNU
ARCIVÉVODY FRANTIŠKA FERDINANDA V SARAJEVĚ
A ROZPOUTANí SVĚTOVÉ VALKY

Příčinou svět01Jé války, která vznikla ke konci července a na počátku
srpna 1914 a poskytla československému národu příležitost, aby se
osvobodil z nesnesitelného německo-maďarského područÍ, nebylo
zavraždění následníka rakousko-uherského trůnu arcivévo4y PrantiškaPerdinanda v hlavním městě Bosny 28. června 1914. Tato událost dala jen
bezprostřední podnět a záminku k výbuchu všeobecného evropského naPětí,
které se projevovalo již po několik desítiletí. Už před sarajevským
atentátem stanula příšera světové války několikráte před branami
Evropy a její nebezpečí bylo jen s největší námahou odklizováno.
Hlavní důvod odkladu tkvěl v tom, že se Německo necítilo ještě
dosti sílno, aby se pustilo v boj téměř proti celé Evropě, v němž
mohlo pevně počítati na své straně jen s Rakouskem- Uherskem.
Teprve když cítilo, že předstihlo zbrojením své protivníky a považovalo situaci i jinak pro sebe za vhodnou, použilo první příle
žitosti, která se mu naskytla. A touto příležitostí bylo zavraždění
arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti.
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Vskutku pak
svétozJi tJálky
sahají do r. I870 a
I87I) kdy Němec
ko po d vedením
Pruska porazilo
Francii a oloupilo
ji o Alsasko a Lotrinsko a kdy bylo
kořeny

vytvořeno císař

ství německé s rodem hohenzollernským v čele, jež
spojilo německý
národ v mohutnou
politickou jednotu. Vlastním tvůr
cem těchto důleži
tých událostí byl
sice "železný kancléř" pruského krále,kníže Bismarck,
jenž je připravil
porážkou Rakouska r. 1866 a jeho
Následník Ir/lnu arcivévoda Fral1ti.řek Ferdinal1d s cholí 2oftí,
vyloučením z ně
roz. Chotkovou.
meckého Spolku,
ale další vývoj nedál se již v jeho duchu. Německá říše pod vedením císaře Viléma 11.)
jenž nastoupil na trún r. 1888, jala se usilovati o dobyti nadvlár(y nejen nad Evropou, nýbrž i nad celJÍm s ěteJ?J) a svými světovládnými
snahami počala vzbuzovati na všech stranách obavy a odpor. Ni.':mecký imperialismus nepramenil však jen v národnim sebevě
domi německého lidu, nad míru vzrostlém po r. 1870, nýbrž
měl i jiné příčiny. Mocně jej posnoval zejména hospodálskj rozv~j
německé NIe a národa v poslednich desítiletich XIX. století, jenž

obdržel nemalou podporu ve vysoké ?"álečné ná~radě >5 miliar~
frankú) poražené Francie a využíval vsech vymozenostl moderm
techniky výrobní a dopravní.
,.,
Takřka přes noc vznikla v Německu velka prumyslov~ mesta~
v nichž se vyrábělo zboží nejrúznějšího druhu a daleko Vl ce, nez
země sama mohla spotřebovati.
Z toho vznikalo napětí nejen
hospodářské, nýbrž i sociální,
poněvadž nadvýroba nutila snižovati dělnické mzdy, po pří
padě zastavovati práci. Proto
se Německo snažilo proniknouti se svými výrobky nasvě
tový trh a opatřiti si levné suroviny získáním zámořských
osad, "v nichž by se případně
také usazoval přeby.tek němec
kého obyvatelstva,· jenž nemohl ve vlasti nalézti obživy.
Konečně pak nemalý význam
pro vzrúst a prostředky ně
meckého imperialismu měla
i ne zcela normální povaha cÍsaře Viléma II., jenž se pokládal za nástroj boží, aby přivedl
německý národ k nadvládě nad
světem, a byl ve s vých pošetilých úmyslech podporován ctiCísal' Vilém ll. v uniformě admirála.
žádostivým okolím.
Nebýly to však jen, jak se ukázalo zejména v prvních ,váleč
ných letech, některé třídy německébo obyvatelstva, ~t~re b~ly
r~zhodně naplněny a proniknuty myšlenka:ni a s,na~aml lmpenalistickými, nýbrž obratnou propagandou a skolm vychovou byly
pro ně získány i široké vrstvy lidové, téměř celý německý národ.
Německý národ byl hluboce prodchnut přesvědčením o své vyvolenosti a zvláštním poslání na světě. Domníval se, že jeho'úkolem
v
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jest, aby jako "panský" národ ovládl a řídil všechny národy ostatní,
jež považoval za méněcenné, a že se nepotřebuje ohlížeti na zásady
mravní; zpronevěřoval se tím ovšem své nedávné, lepší minulosti,
kdy jeho filosofové, spisovatelé a učenci stáli v čele úsilí o dobytí
všelidské svobody. Průyodním znakem německého imperialismu
byl JJzilitarisJJJ!1s, jenž vedl nejen k úsilovnérr:u zbrojení na souši,
nýbrž i k vybudování velikého válečného loďstva. "V Prusku je
armáda nejvyšší autoritou," naps21 na počátku roku 19 1 4 znamenitý žurnalista anglický H. W. Steed, "a skrze Prusko vládne
armáda celému Německu." Německé vojsko ze všech evropských
armád stanulo na prvním místě svým přesným výcvikem a nejmodernější výzbrojí a bylo ovládáno jak ve sboru důstojnickém,
tak v mužstvu duchem výbojne'ho násilí.
Světovládné úmysly a snahy Německa vzbuzovaly ovšem
v Evropě velké znepokojení. První velmoc světová, Anglie, byla
na přednífll místě citelně dotčena hospodářským soupeřstvím ně
meckým na světových trzích, odkudž Německo lácí svých výrobků vytlačovalo výrobky anglické, a stavbou německého váleč
ného loďstva, která ohrožovala její prvenství na moři, sloužící přede
vším k podpoře jejího rozsáhlého zámořského obchodu a k udržení
ohromného světového panství ve všech zemědílech světa. Francie
pak, která byla Německem v druhé polovici XIX. století před
stižena počtem obyvatelstva, cítila se ohrožena usilovným němec
kým zbrojením na souši a obávala se, že Německo podnikne na ni
nový útok, na nějž nebyla připravena. Konečně pak i Rusko, jehož
přátelství Německu hleděl ze všech sil udržeti Bismarck, bylo znepokojeno výbojnými plány německými na poloostrově Balkánském
a v Přední Asii, které se dotýkaly starých národních snah ruských,
aby Rusko získáním Cařihradu a průlivu dardanelského zjednalo si
volný výjezd z Cerného moře. Tyto důvody hlavně pohnuly velmoci Evropy, že se sbHžily na obranu proti německému imperialismu. Nejprve došlo k přátelskému svazku mezi Francií a Ruskem,
k němuž se pak připojila i Anglie. To byl vznik t. zv. )JTrojdohod./(
(Entente cordiale), která se snažila, ač marně, rozličnými prostředky
odvrátiti Německo od jeho násilnických plánů. Naopak zbrojení
Německa mělo za následek, že se také státy Trojdohody (užívá se
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též.označ~n! "D~hoda'(,p~ pří1?adě"Spojenci") počaly připravo
va~l ohorecne k valce, ktera se VlnOU německých dobyvačných zámeru stala neodvratnou.
, Napr?ti tomu již od dřívější doby (od r. 1879) bylo Německo
u~ce sp~Jeno .spolkem s Rakouskem- Uherskem, k němuž přistou
pIla tak~ Itah~ (r. :~82). T~hoto JJTrojspolk~((, v němž rozhodující
sl~vo m~l Berhn, uZlvalo Nemecko za nástroj kesvým imperialistickym a vseněmeckým plánům, jejichž důležitým bodem bylasnaha
v.y~voř~ti ze střední Evr~py so~~islé ~ěJJJecké,úzelJZ{odkudž by německý
vY,boJ postupoval smer~m J1h?vych~dmm na Balkán a do Asie. Tyto
pIany se 0;rsem ve s:ych dusledClch dotýkaly nebezpečně rodu
habs burskeho, ale kraJně ohrožovaly i národ český. Ceský národ byl
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jak zeměpisnou polohou, tak i houževnatostí svého národnibo uvě
domení nejpřednější překážkou vytvoření německé Střední Evropy
a proto jeho rozvoj byl nelibě sledován stoupenci všeněmec.kého
hnuti, kteří se netajili rozhodnutím zničiti český národ násIlnou
crermanisací jako se o tétož pokoušeli s Poláky v Poznani. V tom
~e všeněmecké hnutí v Německu shodovalo s přáním Němců v Rakousku- Uhersku, kteří sami byli namnoze proniknuti představami
a přáními velkoněmeckými. Všeněmecké ruce zasahovaly z Berlína
proti českému národu tak~ v těch ch\~í1ích, kdy se :;:dálo, ~e s~ císa~
František Josef I. přece Jen odhodla poskytnoutI aspon nektere
ústupky českým požadavkům.
'v
Jako nástroj Německa, ovládaný předevšímMadary, bylo ovsem
také Rakousko-Uhersko velikjm nebezpečím evropského míru. Důležitá
úloha připadla v tomto ohledu poměru Ra.kouska-Uherska k Srbsku.
Obrození veřejných poměrů v království srbském l?o r. 1~0,3 vzbv~
dilo v rozhodujících kruzích habsburské monarchIe kraJ11l nepratelství vůči němu a vedlo k opětovným pokusům zejména maďar
ských politiků nenáviděné Srbsko pokořiti a oslabiti. Tyto pokusy
měly ovšem za následek stoupající rozhořčení srbského národa
proti Rakousku- Uhersku a po buřovaly také slov~nsk~ ~b~vatelst:r?
rakousko-uherské říše, na prvním místě srbský lid v j1z11lch konclnách mocnářství, v němž se živelně vzmáhalo přání po národním
sjednocení v demokratickém království srbském. Těn:to)Jřá~~m
zasadilo Rakousko- Uhersko těžkou ránu r. 1908, kdy Sl pnsvoJ1lo
(anektovalo) Bosnu a Hercegovinu, jež bylo obsa~~lo r. 18 78. An~xe
rozpoutala bouři ve veřejném mínění srbském a JIŽ, tel-;-dy se zdalo,
že svémocný postup Rakouska-Uherska rozpouta valku. Rusl~~
a Anglie, které stály na straně Sr~ska, byl~ však ~,:~e?y ust~~pl~l
hrozbám Německa a Srbsko musllo vydatI pokoruJ1C1 prohlase11l,
že anexí nebylo porušeno jeho právo. Tento vynuc~ný ús;up r;:zmnožilovšem vzáj emné nepřátelství rakousko-srbske, a to tlmSplSe,
že rakousko-uherská vláda současně (v březnu 1909) počala hromadně pronásledovati srbské obyvatelstvo v monarchii. Toto pronásledování vyvrcholilo v pověstném proceJu záhřebském) v němž
byli četní Jihoslované nepráv;em.o?viněni z velez::~d,nýchv s~yků
se Srbskem. Rakousko-uherske mI11lsterstvo zahra11lc11lch ve Cl pa-

dělalo dokonce listiny, jimiž měla býti "dokázána" velezrádná čin
nost chorvatsko-srbských politiků, kteří byli občany rakouskouherskými. Leč padělky ty byly odhaleny hlavně zásluhou prof.
T. G. Masaryka, který ukázal tak celému světu mravní zchátralost
habsburské říše a jeho vůdčích politiků.
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Rakousko-uherské nepřátelství proti Srbsku dovršilo slavné vítězství srbs~ého ~1ároda v obou t. zv. válkách balkánských r. 19 I 2
a 19I3, z 11lchž Sl Srbsko odneslo velké rozmnožení svého území
a stalo se nejmocnějším státem balkánským. Zatím co Slované rakousko-uherští, na předním místě Cechové, jásali nad hrdinskými
činy bratrského národa srbského a snažili se mu přispěti v hrdinském zápasu, připravovala se rakousko-uherská vláda k boji se
Srbskem. Třebaže ani nyní k válce nedošlo, zejména pro rozhodný
odpor Italie, bylo přece všem patrno, že srážka jest neodvratnL
Stejně pak nebylo nikoho tajno, že boj nezůstane omezen jen na
Rakousko- Uhersko a Srbsko, a bylo jisto, že se rozvine ve válku
evropskou, která nebude pouze válkou velmocenskou. Proti zpá-
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tečnickému a násilnickému Rakousku-Uhersku a imperialistickému
Německu měla vejíti v boj také Evropa demokratická) která toužila
,
po pronikavé nápravě světových poměrů..
Zavilé nepřátelství Rakouska- Uherska prot1 Srbsku a nemene

která původně měla pečovati o vznícení :evoluční~o h~u~í :. T~~
recku. V čele tohoto spolku stál plukov111k Dragutln D1mlttl)eVIC
a hlavním jeho pomocníkem byl major Vojislav Tankosié. Tento
major Tankosié vydal mladým bosenským revolucionářům zbra~~
(bomby a revolvery), nevěda však o chystaném úmyslu zavražd1t1
Františka Ferdinanda; domníval se, že se připravuje atentát na

y

zavilé pronásledování jihoslovanského obyvatelstva v rakousko-

Císal Vilém ll. na návštěvě u arcÍliévody Franti.řka Ferdinanda lIa konopišfskéJl! Záll/ku
v polovici červlla 19 I 1-.

Sarajet'o, blavn! město BOSIIY.

uherské monarchii vzbuzovalo nutně odpor a posílovalo vzpomenutou touhu, aby jihoslovanské země rakousko-uherské byly při
pojeny k Srbsku. Zejména mezi srbskou a chorva~skou. n;ládeži
se tyto myšlenky značně rozšířily. V BOSJ~ě ~e r:tvořl1y t~JJZe spolkJ
mládeže, které se po vzoru ruských terotlstlckych skup1n orga111sovaly v trojicích (jenom jeden člen této "trojky" znal je~~obo
člena ze skupiny jiné), a v nich vznikla myšlenka zavraždltl rakousko-uherského následníka trůnu. V čele jedné z těchto "trojek"
byl mladý student G. Prinéip, jenž zanedlouho vsln::tk,u vražed~~
úmysl vykonal. V Srbsku pak trvala od r. 191 I taJna revoluc111
orcranisace
SJ'ednoceni nebo smrt", ;;>;vaná též "Cerná ruka",
b
"

správce Bosny) generála Potiorka, nebo na jiného rakousko-uherského hodnostáře.
Tyto přípravy se dály pod dojmem událostí, které se zdály ~o
tvrzovati mínění, že k útoku Rakouska - Uherska na Srbsko dOJ de
v nejbližší době. V Karlových Varech konaly se dlouhé porady
rakousko-uherského a německého generálního štábu a vojenská
posádka Bosny byla rozmnožena. Krajně znepokojujícím dojmem
v jihoslovanském světě působila zpráva, že se bude na počátk.tJ léta
konati v Bosně velké vojenské cvičeni za přítomnosti a pod vedením rakousko-uherského následníka trůnu. Nikoho nebylo tajno, že okázale připravované manévry v bezprostředním sousedství srbských
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hranic jsou vyhrůžkou Srbsku. Tuto vyzývavost zvyšovalo, že se
vojenské cvičení mělo konati ve dnech, kdy srbský národ vzpomínal výročí bitvy na Kosově, v níž r. 1389 na den sv. Víta (od~
tud: Vidovdan) byli Srbové přes hrdinný odpor krutě přemožem
Turky. Rakousko-uherským úřadům bylo také dobře známo, jak
arcivévoda František Ferdinand jest hluboce nenáviděn pravoslavným lidem srbským pro své přepiaté katolické smýšlení a i z jin)Tch· důvodů. Leč právě proto bylo vše to rozhodujícími kruhy

J\Tásledllík Ir/tnu Frall!. Ferdmalt d
lIa bos€mk,fch mallévrech 27. června 1914 s generálem Potiorkem a plukovníkem Barda/fem.

rakousko-uherskými zvoleno úmyslně, aby srbské obyvatelstvo
bylo vydrážděno k nepředloženému násilnému skutku, za nějž by
mohla býti odpovědnost svržena na srbské království. Tak měla
býti získána záminka, která by před tváří Evropy ospravedlňovala
útok habsburské říše na Srbsko v době, kdy Srbsko, vyčerpáno
balkánskými válkami, nemohlo, jak se zdálo, bez ciZÍ. pomoci klásti
delšího odporu vojenského.
Ctrnáct dní před zahájením bosenských manévrů navštívil ně
l/zeckj císař Vilém ll. rakousko-uherského následníka trůnu na jeho malebném českém pamtví kOllopišťském. Jaká byla skutečná příčina
t-éto schůzky a co bylo předmětem důvěrných rozhovorů panov-
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nických osob, veřejnost se arci nedozvěděla. Jistě však nejvice
látky poskytla rozpravám ožehavá otázka budoucnosti habsburského císařství. Arci vévoda František Ferdinand a jeho důvěrníci pozorovali se znepokojením, jak pronikavě stouplo po balkánských
válkách nejen sebevědomí vítězného Srbska, nýbrž i všech slovanských národů v rakousko-uherské říši, a pojali vážné obavy, že
tento stav přivodí v nedlouhé době rozklad staletého státního svazku podunajského. Byli přesvědčeni, že jen pronikavá a rychlá změ
na dosavadní vládní soustavy rakousko-uherské, která by silným
skutkem dokázala jak uvnitř, tak i vně schopnost dalšího života
habsburské monarchie, může zažehnati hrozivé nebezpečí. Také
Německo se nemohlo chovati lhostejně k tomuto stavu. Po tolika
důkazech své lačné rozpínavosti, jíž byl od počátku XX. století
těžce ohrožován evropský mír, znepřátelilo si téměř celý svět
a mohlo bezpečně počítati jediné s přátelstvím a vojenským spojenectvím Rakouska- Uherska - ovšem jen Rakouska-Uherska
ovládaného Němci a Maďary, v němž by slovanské obyvatelstvo,
chovající vřelou příchylnost k ostatnímu Slovanstvu a náklonnost
k západním velmocem Dohody, bylo z rozhodování o zahraniční
politice monarchie vyloučeno. Konopišťská návštěva Viléma II.
poskytla více méně právem úrodný podnět ke vzniku pobuřujících
pověsti, jimž neomalená výbojnost německého císaře a nejasnost
úmyslů arcivévody Františka Ferdinanda propůjčovaly aspoň zdání
pravděpodobnosti. Mluvilo se o tom, že císař Vilém dal souhlas
k útoku Rakouska- Uherska na Srbsko a že slíbil poskytnouti k tomuto vojenskému podniku všestrannou pomoc a podporu němec
kého císařství, a po arcivévodově smrti kolovaly o tak zvaném
konopišťském paktu pověsti ještě dalekosáhlejší.
Nelze se ubrániti podezření, že vedle nepoctivé hry se Srbskem byl se zájezdem arcivévody Františka Ferdinanda do Bosny
spojen i jiný obojetný úmysl jistých kruhů císařského dvora vídeň
ského, přání, aby následník trůnu byl vskutku zavražděn. Arcivévoda František Ferdinand měl pro svou násilnickou povahu,
která byla výsledkem pološíleného stavu arcivévodova, i pro své
politické plány množství nePřátel mezi rozhodujícími osobami rakousko-uherské monarchie, zejména v kruzích maďarských, a ještě
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více byla nená-dděna jeho manželka Zofie, vévodkyně z Hol'enberku, pocházející z hraběcí rodiny Chotků, v Cechách usedlé.
Krátce před odjezdem do Bosny byl z dvorních kruhů rozšiřován
proti arcivévodově choti potupný leták, v němž se čtla též slova,
že vévodkyně musí býti zavražděna. Ani mezi císařem Františkem
Josefem 1. a jeho synovcem nebyl poměr přátelský, jehož příčinou
nebyl jen nerovnorodý (morganatický) sňatek arcivévodův, jemuž
se císař vzpíral, a důsledky odtud plynoucí pro děti Františka Ferdinanda (byly vyloučeny z nástupnictví), nýbrž i nedočkavost stárnoucího následníka trůnu, jemuž letitý strýc odpíral vydati před
smrtí podstatnější část své moci. Zápas mezi zestárlým císařem
a pološíleným následníkem trůnu byl strašlivým svědectvím poměrů, které panovaly v kruzích, jež vládly v říši tak rozsáhlé
a obyvatelstvu tak početnému.
O tom, že se proti arcivévodovi Františku Ferdinandovi chystá
při bosenském zájezdu atentát, byly rakousko-uherské úřady zpraveny včas srbskou vládou a také bosenská policie věděla ze svých
pramenů o příchodu osnovatelů vraždy do Bosny. Přes to však
nejen nebylo upuštěno od cesty následníkovy do Bosny, nýbrž
nebyla ani učiněna obvyklá policejní opatření k arcivévodově
ochraně. Ctrnáct dní před příjezdem Františka Ferdinanda do Sarajeva se konala sice schůze zástupců místních vojensk}Tch a civilních úřadů, na níž náčelník bosenské policie oznámil, že se přišlo
na stopu spiknutí proti následovníkovi trůnu; vojenský správce
Bosny generál Potiorek ho však ujistil, že důstojníci ochrání již
svého vysokého hosta. Proto sarajevská policie, která byla v rukách
maďarských, neučinila pro příjezd následníka trůnu žádných bezpečnostních opatření; leč také se strany vojenské nebylo učiněno
pro bezpečnost arcivévodovu ničebo. Nelze nemíti podezřeni, že
se tak stalo úmyslně. Když před čtyřmi roky navštívil císař František Josef 1. Sarajevo, bylo v hlavním městě Bosny shromážděno na
tisíc policistů v stejnokroji a dvojnásobný počet policistů tajných.
Proti své vůli a naplněn temnou předtuchou svého osudu odjížděl 24. června 1914 František Ferdinand se svou chotí z Vídně
na cestu do Bosny. Dne 26. června odebral se z bosenských lázní
Ilidže na manévry, které prošly bez mimořádných příhod a skon-

ZAVRAZDĚNÍ

ARClV. FRANT. FERDINANDA

čily se druhého dne. Na 28. červen dopoledne byla pak ustanovena
návštěva obou manželů hlavního města Bosny Sarajeva. Toho dne

kolem desáté hodiny dopolední vyjel automobil s arcivévodou

Frani, Ferdinand s chotí p;ťed atentátem;
odjezd ze sarajevské radnice,

a jeho chotí ze sarajevského nádraží k radnici, kde bylo připraveno
sla vnostní u vítání. Program a směr arcivévodovy jízdy městem byl
obecně znám a ulice města byly téměř nestřeženy. Za této jízdy
došlo k prvnímu atentátu. Mladý tiskař Cabrinovié, syn rakouského
policejního důvěrníka (konfidenta), hodil na liduprázdné ulici pod
arcivévodův automobil pumu, která však vybuchla teprve před následujícím automobilem a zranila tu pobočníka Merizziho.
Tento nezdařený pokus přiměl arcivévodu ke změně návštěv
ního programu. Z radnice, kde se obořil na vítajícího ho starostu, zamířil k nemocnici, kam byl převezen jeho pobočník. Ani nyní nebyla
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zvláštní bezpečnostní opatření. Na této cestě pak, když na
ohybu ulice automobil zmírnil jízdu, dvě browningové rány studenta G. Prinéip'a učinily téměř rázem konec životu arcivévodově
a jeho manželky. Bosenské vlastenectví mstilo se na arcivévodovi
za násilí rakousko-uherské monarchie, páchaná po léta na lidu jihoslovanském.
Jistě netušilo, že tyto dvě rány zažehnou tak veliký požár.

Vídni tak i v Pešti zavládlo uspokojení, že nenáviděný a obávaný
následník trůnu jest mrtev. Takové bylo pozadí, na němž se počínalo rozvíjeti drama světové války.

učiněna

Sarajet'o:
ulice, Ila /líž by! sPáchán atentát na arciv. Frant. Ferdinandovi,

Zavilá nenávist vysoké společnosti rakousko-uherské prod nás~edníkovi trůnu a jeho choti projevila se otevřeně hned po atentat~. Mrtvoly byly převezeny do úředního paláce (konaku), kde
spravce Bosny generál Potiorek vyňal z kapsy zavražděného arcivév~dy papíry a ,nato cynicky prohlásil k svému průvodu: "Pánove, Je to hrozne neštěstí. Nicméně člověk musí jísti. Pojďme ke
snídaní. "
, Ještě pak odporněji se zachovaly rozhodující osobnosti vídeň
s!(e~o dyvora za so~hla:~ císař~ ~r~ntiška yJ~sefa 1. p~i pohřbu,
k nemuz nebyly pnpusteny a111 detl zavrazdených rod1Čů. Jak ve
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Zpráva o zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda byla při
jata německo-maďarskými kruhy ve Vídni, Pdti a Berlíně, které od
let zločinně připravovaly hroznou válku, s uspokojením, ba s jásotem. Konečně měly, jak byly přesvědčeny, tak dlouho hledanou
záminku, aby se Rakousko- Uhersko mohlo bez rozpaků vrhnouti
na nenáviděné Srbsko a zničiti je. Proto bylo jejich přední snahou
namluviti světu, že vina z atentátu padá na Srbsko a že rakouskouherská monarchie má nepopiratelné právo ztrestati domnělý jeho
zločin. Něl1;lecko-maďarskj tisk se ujal ochotně tohoto mrzkého úkolu.
Hned druhého dne po sarajevské vraždě byly vídeňské a peštské
noviny naplněny hrubými a odpornými nadávkami proti Srbsku
a srbskému národu a jejich nenávistné běsnění se stupňovalo den
ode dne. Krvelačně se v nich žádalo, aby Rakousko- Uhersko využilo vhodné příležitosti a Srby bez milosti vyhladilo.
Takovéto výzvy nalezly nadšený ohlas u části obyvatelstva habsburské říše, na prvním místě maďarského a německého. Od dlouhé
doby byli Němci a Maďaři vychováváni neodpovědným tiskem
k slepé nenávisti vůči všemu slovanskému a jmenovitě srbskému,
a nyní tato nesmiřitelná nenávist počala nésti hrozné ovoce. V těch
to vrstvách se od první chvíle setkávala myšlenka války proti Srbsku s bezvýhradným a nadšeným souhlasem. Od slov se ihned
přešlo k násilným skutkům. V jihoslovanských městech monarchie,
především v Sarajevě a v Záhřebu, došlo k pustým výjevům protisrbského Záští, při nichž byly soustavně drancovány, pustošeny a vypalovány krámy a domy těch, o nichž bylo prohlašováno, že jsou
nakloněni Srbům. Všechno toto hrubé a zcela neoprávněné násilí
bylo dokonce podporováno rakousko-uherskou policií!
Zuřivé štvanice německo-maďarského tisku proti Srbsku a lo~
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mozné jebo harašení mečem jakož i hanebná násilí, páchaná na nevinpém srbském lidu, nebyly ovšem schvalovány vším obyvatelstvem rakousko-uherské říše. Zejména českj národ) který neměl
také pražádné příčiny se rmoutiti nad smrtí následníka trůnu, pohlížel J odporem na toto běsnění) a to nejen pro svůj přirozený přátel
ský cit k hrdinským bratřím jihoslovanským, nýbrž též proto, že

prolhanost nevedla k zamýšlenému cíli. Od dob záhřebského procesu bylo Evropě, především přičiněním Masarykovým, dobře
. známo, že se rakousko-uherské úřady ve svém protisrbském záští
neštítí vyráběti podvodné padělky a vydávati je za pravdu. I nyní
byly záhy usvědčeny zprávy,
které rozšiřovala úřední rakousko-uherská tisková služba, ze lži. Vzrůstalo tak pře
svědčení, že Rakousko-Uhersko,
podporované ve svých úmyslech Německem, rozhodně chce
lJálce se Srbskem) a toto pře
svědčení se proměnilo v ně
kolika málo týdnech v strašlivou jistotu.
Naproti tomu srbská vláda,
v jejíž čele stál prozíravý
Nikola Pašié) chovala se s krajním sebezapřením, aby dokázala svou mírumilovnost a aby
Rakousku- Uhersku odňala jakoukoli záminku k násilnému
vystoupení. Přerušila ihned
po atentátu úřední slavnosti,
konané na paměť bitvy na
lV/kola PaIié,
Kosově poli, odsoudila dů
pledj'ťda srbské vlády.
razně sarajevskou vraždu a
nabídla se, že vydá rakouskouherským úřadům srbské poddané, o nichž by se dokázalo, že mají
spoluvinu na osudné události z 28. června. Dokonce se pak snažila
utlumiti spravedlivé rozhořčení srbského tisku z utrhačných a lživých zpráv peštských a vídeňských novin a zakázala otiskovati vše,
co by se dotýkalo nepřátelsky habsburské říše. Takovéto chováni
srbské vlády bylo ovšem rakousko-uherské vládě velmi málo vhod.
Všechno namáhání Srbska, vybízeného také vládami Dohody
k největší umírněnosti, bylo však bezvýsledné. Hned v prvních

Protisrb.rké násilnosti

IJ

Sarajevě. Vyplenťný

dtim Srba feftanoviée.

od počátku prohlédal hanebný podvod, jejž německo-maďarská válečná strana bez ostychu páchala před užaslými zraky celé Evropy,
viníc bez jakéhokoli důkazu úřední osoby království srbského ze
sarajevské vraždy.
Nebyla to ovšem jediná lež, kterou nejvyšší rakousko-uherské
úřady, na prvním místě c. a k. zahraniční 'ministerstvo, předkládalo
o Srbsku v těchto pohnutých dnech světu. Účelem všech nepravdivých zpráv, jako o zavraždění rakousko-uherských novinářů
v Bělehradě, o ohrožování rakousko-uherských poddaných na srbském území atd. bylo, aby srbská vláda a srbský lid se objevili
ve světle co nejčernějším, jako největší rušitelé míru. Leč tato

ULTIMATUM RAKOUSKA-UHERSKA SRBSKU

ULTIMATUM RAKOUSKA-UHERSKA SRBSKU

dnech po sarajevském atentátu pojal] rozhodující tÍhdníkru~y rakouskouherské nezvratný iÍl!!]sl zahájiti válku proti Srbsku) ač si byly vědomy,
že to bude míú velmi pravděpodobně za následek rozšíření váleč
ného požáru i na jiné evropské státy. V čele mužů, kteří byli před
ními původci světové války,
byl jednak náčelník generálního štábu rakousko-uherského vojska ConradZ HOlzendorfuJ
který již od několika let naléhal na válku buď se Srbskem
nebo s ltalií, jednak ministr zahraničních věcí hrabě

LeojJold
Berchtold, jenž byl zcela~ ve

vleku předních úředníků
svého ministerstva Maďarů
hraběte Forgáche a hraběte
Hoyose: Vášnivou protisrbskou a vůbec protislovanskou
nenávistí byl naplněn také
předseda uherské vlády Stě
pá!2 Tisza. Měli tudíž Maďaři
na rozpoutání válečné litice
při nejmenším aspoň stejnou
vinu jako Němci.
Leopo! d B ťrth to Id,
Těmto osobám, které nerakollsko-uherskj mini-rtr zahraničních z'hí.
odpovědně v této chvíli rozhodovaly nejen o osudech národů rakousko-uherské říše, ale i celé Evropy, podařilo se získati
pro válku také císaře Františka Josefa 1. Domnění, jež se za svě
tové války uplatňovalo rozmanitými vtipy také v českém národě,
jako by František Josef 1., který brzy po zahájení války dosáhl
věku 84 let, byl již v této době mdlého stařeckého rozumu,
neschopného posuzovati dosah sVýC!1 rozhodnutí a skutků, jest
úplně nesprávné. Také on jako přední původce světové války
vzal na sebe strašlivou vinu. Nejen tím, že s plným vědomím
od počátku souhlasil se vším, co mělo přivoditi nenapravitelnou

!

roztržku jak se Srbskem tak i s velmocm.i Dol~od~, ale ~rot?,
že za svého dlouhého panováni nedovedl Zjednat! ml! m~zl narody
své říše a vydal vládu do německo-maďarských rukou, nepřátel
sldch slovanskému obyvatelstvu. Svým rozhodnutím pro válku
pddepsal ovšem František Josef 1. rozsudek smrti rakousko-uherské monarchii a moci
svého rodu.
Než tyto násilnÍcké
choutky Rakouska-Uherska a vůle jeho vůdců
k válce se Srbskem nebyly by bývaly samy o
sobě rozhodly o vzniku
světové války. Habsburská monarchie byla příliš
slabá, aby se mohla bez
cizí pomoci pustiti v zápas se Srbskem, jehož
ochráncem bylo mobutné Rusko. Její oporou
bylo ovšem jediné Ně
mecko, které se až do
této doby chovalo odmítavě k útočným plánům
Štěpán Tisza,
svého spojence a zabrápředseda t1lády uherské.
nilo svým chováním výbucb válečného požáru
již před rokem 1914. Tentokráte však zaujalo Německo stanovisko zcela opačné. Také v Berlíně n~byla vá~ečná stra~a, kt~rá
podobně jako v Rakousku- Uher~ku n;ela stíe~ls~w ,ve vo~e~skem
vedení rozhodného vrcbu a s Dl pIne souhlaslll Clsar Vllem II.
Německo nejen slíbilo Rakousku- Uhersku, že se mu v chystané
válce postaví bez výhrady po bok, nýbrž je nad to pobízelo, aby
jednalo rychle a rázně. Patrno tudíž, že sice myšlenka k válce se
Srbskem} která měla nutně za následek válku evropskou, měla původ
v rakousko-uherském prostředí a jako Záminky využila vraždy rav

v
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kousko-uherského následníka' trůnu, ale že se toto zločinné odhodlání potkalo s ochottrym soublasem Německa',P~d~ tudíŽ, vina Z rozpoutfni
světové války nejen na R{Jk,(jusko-Uhersk~J nybrz tvn.a 1!~me:.ko., Obavst~t~
měly stejný podíl na tom, že zapocalo strashve ctyrle~e vrazdem
a s ním hrozné mravní a hmotné utrpení evropského lIdstva.
C~.
Teprve po skončení světové války vyšlo podrobně
naj evo, jak pokrytecky si podnali státníci říše rakouskouherské a německé, jak do
poslední chvíle skrývali své
hrůzné úmysly, aby náhle pře
kvapili Evropu a nepopřáli ji
času k odklizení válečného nebezpečí pokojnou a smírnou
cestou a aby mohli se sebesvaliti odpovědnost z rozpoutání války. úmysl vrhnouti
se útočně na Srbsko vznikl,
jak už bylo připomenuto, v
kruzích rakousko-uherských
státníků a vojáků hned pod
prvním dojmem zprávy o sarajevském atentátu a byl pro něj
neprodleně získán i císař FranCísař František Jose] J. rúzmloUl)á s generálem
tišek Josef 1.
Brudermartnem IJa počátku války.
Už 4. července odjížděl
z Vídně do Berlína hrabě Hoyos s vlastnoručním listem rakouskouherského císaře císaři Vilémovi II., v němž se vyslovovala nemožnost klidné dohody Rakouska- Uherska se Srbskem a žádala
se pomoc Německa k chystané válce. Dne 5. července se konala
o obsahu tohoto listu důvěrná porada v postt/pimském zámku němec
kého císaře. Této osudné porady se účastnili za přítomnosti Viléma II.
za Rakousko- Uhersko hrabě Hovos a rakousko-uherský vyslanec
v Berlíně hrabě Szogyény - ob~ Maďaři, vášnivě si přející války
- a za Německo říšský kancléř Bethmann-Hollweg a státní pod-

tajemník Zimmermann. Zde padlo rozhodnutí, zde se zrodila svě
tová válka. Císař Vilém za soublasu svých vůdčích státníků netoliko slíbil Rakousku- Uhersku podporu ve válce se Srbskem, nýbrž
nadto pobízel Vídeň k rychlé~
mu jednání. Krom toho bylo
usneseno, že o válečných pří
pravách nebudou uvědomeni
ani dosavadní spoj enci Rakouska- Uherska a Německa,
Italie a Rumunsko. Celý svět
měl býti překvapen, aby zločinní osnovatelé války mohli
z toho těžiti.
Tak získalo RakouskoUh~rsko zásadní souhlas ně
meckého spojence pro svůj
válečný plán a zbývalo mu
nyní jen uspořádati další události tak, aby se válka se
Srbskem stala neodvratnou.
O tomto postupu bylo rozhodnuto ve Vídni na poradě
společných rakousko -uherských ministrů 7. července I9 I 4,
na níž bylipřítomni: ministr
zahraničnícb věcí hrabě LeoNěmecký n.řský kancléř Bethmann-Hol!weg
pold Berchtold, ministr finanv rozmluvě s hr. Berchtoldem.
cí Dr. Lev BiliIiski, ministr
války Krobatin, rakouský ministerský předseda hr. Karel SWrgkh
a uherský ministerský předseda br. Štěpán Tisza. Jediný Tisza, ač
zuřivý nepřítel Slovanstva a zejména Srbska, nebyl příliš nadšen
připravovanou válkou. Jeho rada k mírnějšímu postupu nepramenila však v důvodech mravních a z pocitu odpovědnosti, nýbrž
v jeho přemrštěném a sobeckém vlastenectví maďarském, obávajícím se, že by v Rakousku- Uhersku, rozšířeném aspoň o část
Srbska - s tím se ve Vídni v těchto dnech určitě počítalo - bylo
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maďarské prvenství ohroženo. Ostatní účastníci scbůze ze 7. čer
vence byli od počátku rozhodně a beze všech výhrad pro válku,
také Polák Biliúski. Ministr Krobatin mínil dokonce, že není ani
potřebí Srbsku válku zvlášť vypovídati. Výsledek porady vyzněl
na návrh hraběte Sturgkha jednomyslným usnesením, aby Ra-

kousko-Uhersko započalo svůj títok na Srbsko jednáním diplomatickjm,
které by vJak bylo vedeno tak) aby nevyhnutelně skončilo válkou! Takové

bylo pozadí a hrozný účel rakousko-uherských požadavků (ultimata), jcžbylo 23. července 1914 předloženo Srbsku.
Rakousko-uherští státníci potřebovali však téměř třínedělní
lhůty, než se jim podařilo podle usnesení porady ze 7. července
sestaviti ultimatum Srbsku tak, aby nemohlo býti srbskou vládou
přijato. Byla to práce velmi namáhavá. Rakousko-Uhersko nemělo nejen ani jediného dúkazu viny Srbska na sarajevské vraždě, které úřed
ně včas varovalo před cestou Františka Ferdinanda do Bosny, nýbrž
naopak vše mluvilo proti jakékoli, sebe vzdálenější účasti srbské
vlády na atentátu, nehledě ani k opravdovým důkazům mírumilovnosti, jež Nikola Pašié jménem představitelů srbskébo království
projevoval v těcbto osudných dnech vůči babsburské monarchii.
To rakousko-uherská vláda také dobře věděla. Již na počátku
července byl vyslán do Sarajeva vysoký úředník vídeňského zahraničního ministerstva, aby ze soudních vyšetřovacích spisů o atentátu vybral pro chystané ultimatum vše, co by přitěžovalo Srbsku.
Po pečlivém zkoumání byl nucen tento úředník oznámiti do Vídně,
že nejen není možno podati důkazu, ale ani vysloviti jako domněn
ku, že by srbská vláda věděla o úmyslech zavražditi arcivévodu
Františka Ferdinanda, o přípravách k atentátu a o dodání zbranÍ.
Upozornil také na to, že není ani dokladu pro to, že by srbská
vláda podporovala šíření nepřátelství proti Rakousku- Uhersku. J ediné, co vytýkal srbské vládě, bylo, že trpěla na svém území spolky,
jejichž plánem prý bylo odtrhnouti jihoslovanské země od habsburské monarchie. Výsledek tohoto šetření ukazoval též, jak tvrzení německo-maďarského tisku o vině Srbska a o účasti srbské
vlády na sarajevské vraždě bylo hanebnou lží.
Bezpečným poznáním pravdy, která nepředpojatým byla jasna
od počátku, se však rakousko-uherská vláda nikterak neznepoko-

Panovníci států Dobotfy (odleva ruský car Mikuláš II.,
anglický král Jiří V. a belgický král Albert J.).
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jovala a dohrála svou podvodnou úlohu až do konce. Proniknuta
jedinou myšlenkou, zničiti a rozdupati Srbsko, zostřovala neustále
podmínky připravovaného ultimata, aby se stalo pro srbskou
vládu zhola nepřijatel
ným. Třikráte byl nucen přepracovati slohový původce ultimata
baron Alexandr Mussu-

hlásiti po vypuknutí války, že Rakousko- Uhersko nemá dobyvač
ných úmyslů. Berchtoldovi vynesl jeho návrh od císaře Viléma II.
jehož přirozeným zvykem bylo přepínání výrazů a užívání na:
dávek, nelichotivý název "osel".
Doba, kterou rakousko-uherští státníci potřebovali k sestavení
ultimata Srbsku, zdála se netrpělivému Německu příliš dlouhá.

1in~ úředník vídeňského
ministerstva zahranič
ních věcí, jeho znění
v tomto smyslu a ještě

v poslední chvíli byly
provedeny nové změ
ny a přidány další dodatky jednak hrabětem
Berchtoldem, jednak
hrabětem Forgáchem.
Třikráte se radila společná rakousko-uherská
ministerská rada, než ve
schůZi

Ig. července I9I4

schválila konečné znění
smutně proslulého rakousko-uherského ultimata Srbsku) které bylo pak potvrzeno císařem Františkem Josefem 1. dne
Ukdzka konečného konceptu
rakousko-uherského ultimata Srbsku (.r rukopisn~vmi doplňky
hr. L. Ber,'htolda a bar. A. Mttssulina).

2 I. července.

Naschůzi I9. červen
ce přednesl také hrabě
Berchtold, ohlížeje se
na zmíněné již obavy Tiszovy z přílišného vzrůstu slovanského
živlu v rakousko-uherské monarchii, návrh, aby přemožené Srbsko bylo rozděleno mezi ostatní balkánské státy a přestala nadobro
jeho samostatnost. Ve smyslu tohoto návrhu bylo rozhodnuto pro-

Pre.rident francouzské republiky R. Poincaré na ndl'štévé tt ruského cara v Petrohradě.

Německo se obávalo, aby nebyla propasena vhodná příležitost
k válce, vědouc, že si ani Rusko ani Francie nepřejí války v této
chvíli pro svou nepřipravenost, a domnívajíc se, že se Anglie pří
padné evropské srážky nezúčastní. Proto zakročovalo opětovně ve
Vídni, aby Rakousko- Uhersko vystoupilo proti Srbsku neprodleně
a dokonce mu skrytě hrozilo. Tohoto důrazného naléhání nebylo
však nikterak potře bL Ve Vídni se ani na okamžik nevynořila
myšlenka, že by mělo býti upuštěno od předsevzatého záměru.
Příčina odkladu netkvěla jen v tom, že si sestavení ultimata vyžá247
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dalo delší doby, nýbrž i ve snaze, aby státy Dohody byly vystoupením Rakouska- Uherska záludně zaskočeny.
Zatím co rakousko-uherská vláda připravovala ve skrytu hanebné ultimatum, snažila se na venek vzbuditi zdáni nap't"o.rté mírumilovnosti. Prohlašovala dokonce s bezpříkladnou ošemetností i vůči
samotnému srbskému vyslanci ve Vídni, že nechová hněvu proti
srbské vládě a srbskému národu, a vystupovala laskavě jmenovitě
vůči diplomatickému zástupci Ruska. Také císař Vilém II. se snažil
se stejným podvodným úmyslem rozptýliti jakékoli podezření.
Hned po postupimské poradě, ráno 6. července, vyjel na moře
k břehům Norska; neopominul ovšem před odjezdem povolati
k sobě rozhodující vojenské osobnosti, aby za jeho nepřítomnosti
připravily vše k válce.
Třebaže ve státech Dohody pocit nejistoty nezmizel úplně>
vzbudilo přece toto chování domněnku, že nehrozí aspoň okamžité nebezpečí. A tak jako v jiných letních měsících nastoupili
ministři a vyslanci své obvyklé prázdniny; zejména ruští vyslanci
opustili Vídeň a Berlín, nemajíce ani tušení o tom, co se připravuje.
President francouzské republiky Poincaré odjel s předsedou francouzské vlády Vivianim do Petrohradu k návštěvě ruského cara.
Nejvyšší velitel hrdinné srbské armády Putnik léčil se dokonce
na rakouské půdě, ve štyrských lázních Gleichenbergu. V Srbsku
samém vládl volební ruch a ministerský předseda Pašié se svými
ministry dlel mimo hlavni město.
To byla chvíle, na kterou Rakousko- Uhersko čekalo. V okamžiku, kdy odrazila loď s presidentem francouzské republiky
a jeho průvodem od ruských břehů, odevzdal rakousko-uherskj vyslanec ti Bělehradě baron Giesl srbskému miJlistet:rtvu zahraničních věcí ultimatum své vlády. Bylo to ve čtvrtek 2}. července I9 I 4. K odpovědi
byla dána Srbsku neobvykle krátká lhůta čtyřicetiosmi hodin s podotčením, že nevyhovění byť i jediné podmínce bude považováno
za odmítnutí celého ultimata.
Nad obsahem a zněním této listiny užasla celá Evropa. Vůdčí
státník anglický, Sir Eduard Grey, prohlásil, že "nikdy se neobrátila vláda k vládě s prohlášením tak ohromujícím". Bez jakéhokoli
důkazu tvrdilo rakousko-tlherské ultimatum, že srbská vláda podporo-

vala "podvratné bnutí, jehož cílem bylo odděliti od rakouskouherské říše část jejího území" a "trpěla zločinnou činnost růz
ných společností, bezuzdnou mluvu tisku a nezdravá úsilí ve školním vyučování". Aniž by připouštělo obranu Srbska proti těmto
nařčením, žádalo ultimatum rozkazujícím způsobem zejména, aby
srbská vláda potlačila každý tisk, jenž by podněcoval k záští proti
habsburské mon- r
archii a proti její
nedotknutelnosti, aby rozpustila
spolky (na prvním
místě "Národní
Obranu"), jejichž
činnost

směřuje

prý proti Rakousku- Uhersku, aby
odstranila ze školního vyučovam
vše, co by mohlo
vzbuzovati nepřá
telství proti habsburské monarchii,
Petr J., král srbskj.
abysesadila všechny úředníky a důstojníky, kteří budou rakousko-uherskou vládou
dodatečně označeni atd. Vrcholem nadmíru tvrdých a zhola neoprávněných rakousko-uherských požadavků bylo, žésrbská vláda
připustí, aby rakousko-uherští úředníci spolupůsobili na území
Srbska při potlačování hnutí, směřujícího proti územní nedotknutelnosti monarchie, a aby se rakousko-uherští úředníci účast
nili také vyšetřování proti účastníkům spiknutí, vedoucího katentátu z 28. června. Vyplnění těchto podmínek znamenalo, že se
Srbsko vzdává své nezávislosti a uznává nad sebou svrchovanost
Rakouska- Uherska. To byly právě podmínky, jež rakousko-uherští
státníci vložili do ultimata za tím účelem, aby nemohlo býti Srbskem přijato a aby pro jeho odmítnutí mohli svaliti odpovědnost
za válku na Srbsko. Z toho patrno, s jak zločinnou chladnokrev249
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ností a vypočítavostí bylo Rakouskem- Uherskem za souhlasu a pobízení Německa připravováno rozpoutání válečných běsů.
Falešná hra Rakouska- Uherska a jeho neústupná pomstychtivost vůči Srbsku byly ovšem hned po uveřejnění ultimata světem
prohlédnuty. Veřejné mínění

Rakouska- Uherska. V ustanovené lhůtě, před šestou hodinou večerní 25. července, odebral se Nikola Pašié do budovy rakouskouherského vyslanectví v Bělehradě a odevzdal do rukou vyslance
Giesla srbskou odpověď. Přijímaly se ji v celém rozsahu požadavky
rakousko-uherského ultimata a jen při podmínkách, jež ohrožovaly

se naplmlo

oprávněno!!

úZkostí,

že evropská válka jest přede
dveřmi a že se tentokráte již
nepodaří zapálený oheň uhasiti. Státníci Dohody chovali
sice do poslední chvíle naději,
že přece zamezí hrozícímu
nebezpečí, jež se rakouskouherskou vyzývavosti přiblí
žilo na dosah ruky, přiznávali
však, že jest nemožné,aby Srbsko přijalo podmínky Vídně,
nechce-li dáti všanc svou státní a národní samostatnost a
důstojnost. Ruský ministr zahraničních věcí Sergěi Dimitrijevič Sazonov zakročíl za sou-

hlasu Francie, Anglie a Italie
hned 24. července, ještě před
odpovědí Srbska, ve Vídni se
žádostí, aby Rakousko- UherSergěj Dimitrijevič SaZ0110/J, ruskj ministr
sko nejednalo ukvapeně a aby
zahraničních věcí.
poskytlo potřebný čas a možnost vyšetření těžkých žalob,
vznesených proti Srbsku. Toto zakročeni přicházelo hraběti Berchtoldovi velmi nevhod, poněvadž již předem byl rozhodnut nepři
pustiti jakékoli vměšování Dohody do rakousko-uherských a ně
meckých válečných plánů.
Ještě více zhatila výpočty Vídně odpověď Srbska na rakouskouherské ultimatum. To, co celý svět považoval za nemožnost, stalo
se skutečností, která vzbudila stejný úž~s jako předtím požadavky

státní nezávislost Srbska, žádala se bližší vysvětlení a další jednání.
Většího důkazu mírumilovnosti a nadlidského sebezapření vůči
zpupnosti Rakouska-Uherska nemohla srbská vláda již podati.
Pro klid a mír Evropy obětovala hrdé sebevědomí svého národa,
posílené v nedávné válce s Tureckem. Bylo to však zároveň dů
kazem, že také Dohoda si nepřála války. Stačil jediný její pokyn,
aby Nikola Pašié místo úplného podrobení Rakousku- Uhersku, jemuž se vzpíral jeho národní cit a smysl pro právo, odepřel vyhověti
nestoudným žádostem Vídně. To mu nikdo nemohl zazlívati a to
každý též očekával.
Jaké rozhořčení se však zmocnilo těch, kteří si pod prvním

25°
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Bělehrad,

hlavní město království .rrbského.
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dojmem srbské odpovědi volně oddychli v přesvědčení, že příšera
války jest zažehnána, když se dozvěděli, že rakousko-uherský vyslanec Giesl půl hodiny po návštěvě Pašiéově prohlásil srbskou odpověď za nedostatečnou a odejel hned nato z l3ělehradu, oznamuje
přerušení styků meziRakouskem-Uherskem a Srbskem. Baron Giesl jednal
jen podle záměrů svého představeného, hraběte Berchtolda, popoháněného ustavičně Německem. Vídeň nechtěla vítězství diplomatického, chtěla vítězství válečné, násilné zdeptání srbského droda. Proto musila býti srbská odpověď vydávána za nevyhovující.
Ostatně měla rakousko-uherská vláda ještě jeden prostředek
v záloze, kdyby snad její ultimatum selhalo. Již 19. července se
usnesla, jestliže Srbsko proti všemu očekávání přece povolí jejím
podmínkám, že musí zaplatiti Rakousku- Uhersku náklady spojené
s povoláním (mobilisací) vojska a strpěti obsazení části svého území rakousko-uherskými vojáky. Ničím nemohlo Srbsko upokojiti
Rakousko- Uhersko, válečná bestie německo-maďarská žádala srbské krve stůj co stůj. Na sv. Annu, 26. července ráno, byly vylepeny v obcích babsburské monarchie vyhlášky, nařizující částeč
nou mobilisaci. Hrozný válečný stroj počal pracovati a marné bylo
úsilí velmocí Dohody jej zastaviti.

jimiž se proti dřívějšku nadmíru zvýšila vzdálenost, účinnost
a rychlost střelby.
Strojní puškj'J chrlící s příšernou pravidelností v minutě na sta
střel, mohly takřka v okamžiku smésti útočné řady nepřítele. Děla
nejrůznějších kalibrů a tvarů byla připravena rozsévati smrt a
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Mimo nejzasvěcenější osobnosti říše rakousko-uherské, které
se, jak jsme viděli, rozhodly neodvratně pro válku se Srbskem a po
případě i s jinými státy již 5. července 1914, nikomu se nechtělo
ani po osudném 26. červenci uvěřiti, že strašlivá válečná litice
vstupuje do bran Evropy. Po převratnjch vj'nálezech v oboru technickém a chemickém, učiněných za posledních desítiletí, které byly
všestranně a s horlivostí, hodnou lepší věci, využity také ve světě
vojenském, všichni si uvědomovali, jaké tělesné i mravní hrůzy
přinese válka jak vojsku, tak i obyvatelstvu občanskému. Stará výzbroj, které bylo užíváno v druhé polovici XIX. století, byla mnohonásobně zdokonalena a přibylo množství nových druhů zbraní>

Kruppova tOl'drna na

děla

spoušť

v Essenu

(l'{ěmecko).

v obvodu mnoha kilometrů, aby rozrušila nepřátelskou
frontu a její nejbližší zázemÍ. Vynález letadel umožňoval rozšířiti
válku také do oblasti vzduchu a zdokonaloval stejně jako polní telefon službu výzvědní a zpravodajskou. Ponorky zvyšovaly hrůzu
válčení námořního a automobily usnadňovaly dovoz střeliva a jiných
vojenských potřeb jakož i rychlé přesuny vojska na velké vzdálenosti. Otravné plyny byly vyzkoušeny, aby dovršovaly dílo zkázy.
Účinky vší této složité moderní vojenské výzbroje byly podrobně vypočteny v odborných pracovnách, aby se jich mohlo
bezpečně užíti při válečných plánech, sestavovaných se svědomitou
253
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podrobnQ,stí generálními štáby. Pod vlivem nových technických
vynálezů změnily se i názory ve způsobu vedení vojenských operací a nové metody válčení byly zkoušeny při manévrech, které

a k plánovitému ničení drahocenných plodů jeho mnohaleté vytrvalé práce. Kojili se nadějí) že za takovýchto okolností se nikdo
neodváží vzíti na sebe strašlivou odpovědnost bjti původcem války) o které
bylo jasno, že podvrátí osvětové a hmotné základy celé Evropy.
Mnozí věřili také, že široké vrstvy obyvatelstva, pokud zejména

Část

anglického válečného loďstva v pfístavu Spitheadu (průplav La Manche mezi Portsmoutbem
a ostrovem Wightem).

se konaly před válkou ve velkém měřítku takřka každoročně ve
všech většich státech Evropy. Největší pokroky v technické výzbroji své armády a loďstva učinilo v poslednich letech před válkou
Německo, jež se k válce připravovalo důkladně a všestranně
a s nímž se po této stránce stejně jako v soustavném pěstování vojenského ducha mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva státy Dohody nemohly měřiti.
Není tudíž divu, že se těm, kteří chovali v sobě aspoň špetku
mravního citu, zatajoval hrůzou dech při pomyšlení, že by evropské lidstvo mělo užíti těchto prostředků k vzájemnému vraždění
254

Letiště u

Vi!!acoublay.

byly naplněny myšlenkami socialistickými, zabrání aspoň v poslední chvíli výbuchu války, jež by jim přinesla nevypověditelnou
bídu a strádání. Obzvláště bylo spoléháno na dělnický lid německý,
který byl z pracujících vrstev evropských národů nejlépe organisován a jehož vůdcové se po léta vyslovovali proti imperialistickým
choutkám císařského Německa. Leč všechny tyto naděje žalostně
zklamaly.
Velmoci Dohody z důvodů mravnich i svého prospěchu se
ovšem snažily upřímně a ze všech sil, aby odvrátily RakouskoUhersko a Německo od jejich válečných úmyslů. Právě od 26.
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července vyvinuly Anglie, Francie a Rusko horečné úsilí, aby zabránily válce, a navrhovaly proto rozmanité prostředky, jimiž bylo
možno odkliditi spor Rakouska- Uherska se Srbskem cestou smírnou. Nechtěly považovati ultimatum habsburské monarchie a srbsImu odpověď za poslední slovo, jímž by se zavíraly dveře dorozumění, netajíce však, že bezprávně obviňované Srbsko podalo již
nejkrajnější důkaz své smířlivosti. Dokonce sám německý císař pod
prvním dojmem srbské odpovědi poznamenal vlastnoručně: "Brilantní výkon ve lhůtě 48 hodin. To jest více než bylo možno oče
kávati. Velký mravní úspěch Vídně - tím odpadá Jakjkoli důvod
k válce! Giesl mohl klidně zůstati v Bělehradě; na to bych já nikdy
nenařídil mobilisace!" Byl to však jen okamžitý záblesk zdravého
rozumu a správného poznání, jenž na skutky Viléma II. a jeho
rádců neměl pražádného vlivu.
Naopak bylo to Německo, které se obávalo, aby RakouskoUhersko v poslední chvili nezakolísalo v smluveném zločinném
předsevzetí, a proto opětovně a důrazně povzbuzovalo Vídeň, aby se
nedala jakýmikoli důvody zviklati ve svých válečných úmyslech.
Tyto výzvy Berlína byly ovšem nadbytečné. Vždyť hrabě Berchtold se svými ničemnými maďarskými pomocníky úmyslně sestavil
ultimatum tak, aby nemohlo býti Srbskem přijato a aby tudíž Rakousko- Uhersko mělo vytouženou záminku k válce. Ještě než
byla známa srbská odpověď, vzkazovalo Německo rakousko-uherskému ministrovi zahraničních věcí, aby po předpokládaném odmítnutí požadavků ultimata vypověděl neprodleně Srbsku válku.
"Radí se nám co nejnaléhavěji, " telegrafoval rakousko-uherský vyslanec 2. 5. července z Berlína do Vídně, "abychom přešli neproH
dleně ke skutkům a postavili tak svět pfed hotovou udá/ost.
Německo chtělo okamžitjm zahájením válečného nepfátelstv! znemožniti
Dohodě, aby se pokusila o smírné prostfedkování. Takovýto úmysl se mu
sice plně nezdařil, zdařilo se mu však úplně učiniti všechny pokusy
o prostředkování marnými. Ani na okamžik se u něho - stejně
jako ve Vídni-neprojevily mravn.í rozpaky z chystaného zločinu,
čehož omluvou nemůže býti pevné přesvědčeni rozhodujících státníků německých, kotvící v ujištění náčelníků vojenské moci, že si
Německo odnese z chystaného zápasu rozhodné a plné vítězství,
Poli/jek} tábor (v I. óotjeh XIX. stol.).
Obrázkové dějiny naší samostatnosti. 17

vYBUCH SVĚTOVÉ VALKY

Jez uskuteční jeho úsilí po dobytí vlády nad světem. Vlastenectví
jako nejpřednější povinnost a ctnost občanská jest branou k bratrství všelidskému; musí se tudíž říditi vždy mravními zásadami,
prospěšnými všemu lidstvu, a vyhýbati se násilí a zločinu, byť by
jakkoli hověly zvrhlému národnímu sobectví.

Moskl'a, podhradí Kremlu.

Ze států Dohodových usilovala na prvním místé Anglie o to,
aby pohnula prostřednictvím Německa Rakousko- Uhersko k povolnosti. Přední anglický státník Sir Eduard Grey žádal hned po
odevzdání ultimata bělehradské vládě, aby byla prodloužena příliš
krátká lhůta k odpovědi, ale marně. Tento nezdar ho však nezastrašil, aby nepokračoval ve svém mírumilovném úsilí. Hned po
přerušení diplomatických styků mezi Vídní a Bělehradem učinil
Sir Grey další pokus, aby zabránil vypovědění války RakouskaUherska Srbsku, a obrátil se v tomto smyslu na německou vládu
se žádostí, aby usnadnila jeho zakročení ve Vídni. Dosáhl však
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účinku zcela opačného. Pod dojmem jeho kroku rozhodl se hra?~
Berchtold, vyžádavsisvolení císaře Františka Josefa 1., urychl1t:
vypovědění války Srbsku, aby zakročování velmocí mohlo býtl
prohlašováno za bezpředmětné. Byl ve svém postupu opet podporován Německem, které mu důvěrně oznámilo, že se všem snahám o mir co nejrozhodněji protiví.
.
A tak 28, července vypovědělo Rakousko-Uhersko, třebaže vOjensky
nebylo ještě připraveno, válku Srbsku. "Poněvadž králo,,:"ská srbská
vláda neodpověděla uspokojivě na požadavky monarchIe, na notu
ze dne 23. července I9I4,jest c.a k. vláda nucena, aby na ochranu
svých zájmů odvolala se k moci zbrani. Rakousko-Uhersko má
tudíž za to že od této chvíle nastává stav válečný proti království
srbskému. ,; Tak znělo rakousko-uherské vypověděni války srbskému království. Osudný Rubikon byl překročen. Současně
s vypověděním války bylo vše připrav~no k vvy~~áše~í ;všeob?;né
mobi1isace v rakousko-uherských zemIch, ac pnslusne vyhlasky
nebyly uveřejněny. Stalo se tak s podvodným úmyslem vydrážditi
Rusko k podobnému odvetnému opat~ení? aby mu fotom ~ohlo
Rakousko- Uhersko před světem podkladat1, zhola vsak nepra vem,
útočné úmysly a tím i vinu na válce.
.
Skutečnost byla ovšem úplně opačná. Také Rusko projevovalo
od počátku krajní a sebezapíravou mír~mi1ovn?s;, ač ja,ko .?chránc~
Srbska bylo dotčeno rakousko-uherskym chovamm a zamery velm1
citelně. Jeho důstojnost a životní zájmy nemohly sice strpěti nového ponižujícího pokořen~ Srbska, ~le r:řá1o si smírného vnar,ov~áni
sporu. Souhlasilo tudíž nejen se vsemI pok.usy o udrzem mlrvu~
které podnikala Anglie, nýbrž se pokoušelo 1 samo se dorozumetl
přímo s Vídní. Leč těchto smiřovacích snah Rakousko-Uhersko
s bezpříkladnou vyzývavostí vůbec nedbals, vt,akže bylo .29' čer
vence samým Německem napomenuto k vetsl opatrnostI V provádění šalebného plánu, aby vina z roznícení válečného požáru
mohla býti svalena výhradně na Rusko.
.,
K této opatrnosti bylo Německo vedeno ze)mena ohledem na
Anglii, poněvadž si 17ep~álo, ~by Ang!ie vstoupila .do vflky po v bok~
Francie a Ruska. Jako VOjensky souper byla Anglie, ac do svetove
války na rozdíl od všech států evropské pevniny neznala všeobecné
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branné povinnosti a neměla takřka pozemního vojska, obávána
v Německu pro svou tuhou houževnatost, pro své ohromné loď
stvo a pro ohromné síly, jež mohlo vyvinouti její rozsáhlé světové
panstvL Osamocenou Francii a Rusko doufal německý generální
štáb podle svých, ovšem klamných výpočtů poraziti na hlavu v ně-

Ruská jízda na pochodu.

kolika měsících. Této obavy Německa před Anglií byly si dobře
vědomy ~aké jak ~rancie tak i Rusko a proto naléhaly v Londýně,
a~y A~ghe prohlásila, že nepřipustí znásilnění Srbska, a tím ochladIla nemeckou a rakousko-uherskou bojechtivost.
K takovémuto prohlášení, jež snad mohlo zabrániti výbuchu
sVět?vé. ,,:"álk~, s~ však angličtí státníci nemohli odhodlati, ač plně
~znavah Jak utocnou vyzývavost habsburské monarchie tak smíř
hvost Sr?ska. Veřejnému mínění anglickému, jež v zemi nejstarší
evr~p~ke'p~rlan;ent~rní d.e~ol~racie mělo rozhodující význam, byly
z~:cne CIZI nalel;ave pohtlcke otázky evropské pevniny, třebaže
!ez~e :::eslo rozplnavost německé říše, ohrožující bezpečnost světa
1 VUdCI postavení Anglie. Proto bylo nutno, aby Německo podalo
26!

VÝBUCH SVĚTOVÉ VALKY

VÝBUCH SVĚTOVÉ VÁLKY

nové důkazy své zpupnosti a opovrhování mezinárodnímizáva~ky,
na nichž byl vybudován mír Evropy. Zato vša,k správ~~ anghc~~é
zahraniční politiky Sir Eduard Grey neustal anI po dvoJlm odmltnutí svých mírových návrhů v dalšich pokusech. Dne ;'7· červen~e
žádal znovu v Berlíně, aby Rakousko- Uhersko na pnmluvu Nemecka se spokojilo srbskou odpovědí na své ultimatum, nebo
aspoň aby ji považovalo za základnu dalšího jed~ání. !entokráte
se sice německá vláda neodvážila zhola odmítnoutI anglický návrh,
jako to učinila s návrhem
předešlým, ale její splnění
Greyovy žádosti bylo vice
než prapodivné. Nepadlo
při něm ani slůvko žádané
přímluvy, nýbrž obsahovalo jen omluvu, že Ně
mecko přijalo navenek
Německá nálepka protzanglickd
(překlad textu: "Bože, ztrestej Anglii!" 011 ji
úlohu prostředníka. Hrabě
potrestá!" )
Berchtold dobře pochopil
obojakost německého postupu a 28. července rozhodně odmítl návrh Anglie, zdůvodňuje
své odmítnutí stejně falešně.
Zatím však vývoj událostí se řítil nezadržitelně kupředu. Dne
29. čerz)ence zahájilo RakottJko-Uhersko ze svých podunajských dělo
vých lodí bombardování Bělehradu} a Rusko, donuceno rakouskouherskou vyzývavostí, nařídilo částečnou mobilisaci svého vojska,
na niž německý vyslanec v Petrohradě opět hrozil mobilisací své
říše. Současně se pak konala v postupimském zámku Viléma II.
porada vůdčich vojenských a politických osobností Německa, která rozhodla o postupu nastávajících válečných operací: nejprve
měla býti rychlým postupem v šesti týdnech zničena Francie a po
ní spojenými silami německými a rakousko-uherskými mělo býti
poraženo také Rusko. V této chvíli předčasnou novinářskou zprávou o německé mobilisaci pokusili se němečtí státníci opakovati
nedávný hanebný podvod Rakouska- Uherska, aby strhli k mobilisaci Francii a Rusko a svrhli poté na ně odpovědnost z války.
Německo konalo své válečné přípravy za předpokladu, že se
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Anglie nevmísí do války, a snažilo se nabýti v tomto směru jistoty.
Proto hned po post~pl~ské poradě zahájil řišský kancléř Bethrr:ar:n-Hol~weg s anghckymvelvyslancem v Berlíně příslušné jednam,v ktere ~vov~ nestoudností otevřelo dokořán oči Anglie a zár<?,ve~ odh~l~lo ~~stv mrzkých německých plánů: vítězství nad FranCll melo by tI zaj1s,;:eno h:ubým !or~šenílJZ neutralif)! Belgie} která byla
o~ let ~l~vnostne zarucena vsemI velmocmi Evropy, a Francie
mela bY';:1 zbavena zámořských osad. Domnívalo-li se však Ně
mecko, ze Anglie svolí bez odporu k takovéto
potupě své cti a
poškozeni svých
zájmů, bylo na
omylu. ~
Ostatně ještě
dříve, než se dověděl o hanebných záměrech
německ}Tch, sir
Grey se rozhodl
k důraznějšímu
vystoupení. Ve-

čer 29. července

Pancéřová věž.r námořn!mi děly,

doš~~ z LO,ndýna do Berlína nový anglický návrh na zastavení
neprat~lst~ll, v němž se zároveň vyslovovala hrozba) že se Anglie)
Po?our~~a r~lwu~lw;r zatvrzelosti, postaví po bok Francie a Ruska}
dOJde~h t sV,eto,;e valce. Tato hrozba byla ovšem těžkou ranou
pro ~emecl~e planf ~ uvrhla také německé státníky v rozčilení,
k~ere se ~ cl,sare Vllema II. podle jeho častého zvyku stupňovalo
azk nad,avkam. ~evy~~ar:~ výrazy Vilémovy byly vstupem k řadě
odpornych nad~vek, JlmlZ se německá veřejnost po celou válku
vrhala na nenáVIděnou Anglii.
Zd~lo s,e ,':,~ak' že j~sné prohlášení Anglie bude míti zamýšlený
blahodar?y uClnek. ,Nemecko pod prvním dojmem Greyovy hrozby zakohsalo ve svem dosud tak neochvějném odhodlání k válce
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a neprodleně naléhalo na Videň, žádajíc důrazně, aby:RakouskoUhersko přijalo anglické prostředkováni o mír. To byla poslední
osudná rozhodujicí chvíle, kdy ještě snad bylo možno zabrániti
strašlivé evropské pohromě. Tato možnost byla tím snazší, že

v čele. Němečtí vojenští odborníci se domnívali, že ani vstup Anglie do války nemůže vážně ohroziti vítězství Německa. Věděli,
že Anglie bude potřebovati k svému vyzbrojeni delšího času, a počítali, že se jim do té doby podaří na hlavu poraziti jak Francii, tak
Rusko. Kladli proto důraz na to, že válka musí bjti vedena rychle)
aby nepřítel byl překvapen a neměl času se vzpamatovati.

Demonstrace berlínského ob)'vatelstva pro válku před císařským zámkem.

v této době učinilo také Rusko nový pokus o zachránění míru
a sám ruský car se obrátil na císaře Viléma II. s prosbou, aby svým
prostřednictvím ve Vídni působil k odvrácení světového požáru.
Již však v nejbližších hodinách se, bohužel, jasně ukázalo, že
zakolísání Bethmanna-Hollwega bylo jen okamžitým záchvatem,
jenž na vývoj událostí neměl pražádného vlivu. Hned 30. července
se vrátila Berlínu jeho stará bojechtivost, kterou nemohla ochladiti
ani nepříjemná vyhlídka na rozšíření nepřátelského tábora Anglií.
O toto obnovení bojovné nálady se přičinily zejména sebevědomé
vojenské kruhy 1\7ěmecka s náčelníkem generálního štál u Moltkem

V Táboře Před budovou hejtmanství hodinu po vyvěšení první mobilisační vyhlášky•.

Jako blesky prudké bouře, snesší se náhle po parném letním
dnu, měla německá armáda bez přestání útočiti na vojsko protivníkovo, o němž bylo dobře známo, že se nemůže technickou výzbrojí měřiti s vojskem německým, a o němž bylo též, ač zcela
klamně, pře?poldádáno, že se mu nemůže rovnati ani vojenským
duchem. Zplty zpychlým sebevědomím, opírajícím se o nekritické
přesvědčení, že se v této chvni nikdo na světě nemůže vyrovnati
vojenské moci a síle Německa, domohly se vojenské kruhy ně
mecké rozhodujícího slova j ve věcech politických, které posuzovaly výhradně a bezohledně se svého jednostranného stanoviska.
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Ony také si vynutily znásilnění neutra1ity Belgie, od něhož si slibovaly překvapeni a rychlé přemožení Francie, aniž s: ohlížely ~a
to, že uvádějí tím svou zemi v pověst hanebné rušItelky meZ1národních závazků, považovaných za nedotknutelné, a že pobouří
proti ní celý svět - vskutku bylo to teprve porušení belgické
neutrality, které přimělo Anglii k válce. A pranic nepřekvapuje,
že násilnický duch vůdčích vojenských německých osobností,
prodchnutýchnemravnou zásadou, že moc jest právo, byl prosycen
i bezpříkladnou lživostÍ. Již 26. července žádal náčelník němec
kého generálního štábu Moltke, aby bylo belgické vládě zasláno
krátkodobé ultimatum, v jehož čelo bylo postaveno lživé tvrzeni
o francouzských úmyslech vpadnouti přes Belgii do Německa.
Nebylo možno si už vymysliti tvrzení nestoudnějšího. Tato lež
nebyla však jedinou; v tomto ohledu se vyrovnaly berlínské úřední
kruhv zcela Vídni.
Byl to také Moltke, jenž 30. července vyzýval Rakousko- Uhersko k okamžitému vyhlášeni všeobecné mobmsace. Jeho výzva
byla jen v zdánlivém rozporu s naléháním Bethmanna-Hollwega,
jež o' několik hodin dříve bylo telegrafováno do Vídně, aby Rakousko- Uhersko přijalo prostředkující anglický návrh na smírné
vyřízeni svého sporu se Srbskem. Viděli jsme, že ve chvíli, kdy se
ve Vídni mohlo uvažovati o vzkazu německého říšského kancléře,
upevnilo se opět v Berlíně odhodláni k válce. Na ředitele r~kousko
uherské zahraniční politiky hraběte Berchtolda nepůsobIla vůbec
zpráva o svrchovaně pravděpodobném vstupu Anglie do války
po boku Francie a Ruska tak vzrušujícím dojmem jako na Bethmanna-Hollwega, třebaže mu nebyla zcela lhostejnou. Hrabě
Berchtold. podporován svými zloduchy, hr. Forgáchem a hr.
Hoyosem, rozhodl se nevyhověti ani poslední, tak vážné a pro Rakousko- Uhersko výhodné mírové výzvě Anglie a získal odpoledne
30. července svému rozhodnutí i schválení císaře Františka Josefa 1.
Tím byla pohřbena nejposlednější naděje, že by bylo možno odvrátiti světovou válku.
Tato strašlivá skutečnost byla jasně patrna z událostí, k nimž
došlo 31. července. Toho dne byla v Rakousku-Uhersku vyhlášena
všeobecná mobilisace a totéž opatření učinilo i Rusko, stržené pod-

vodnou vyzývavostí Něme.cka: o ní~ jsme čtli již v1š.e. ': Ně~eck~
byl vyhlášen válečný stav, )enz by~ uvodem k ~?b1l1sac1, a za.::?ven
zasláno ultimatum jednak Rusku, Jednak Francll. Od Ruska zadalo

Ovace berHlISkého lidu před rakousko-uherským v)'s!anec!t)žm při vypuknutí světové války.

Německo okamžité zastavení válečných příprav, od Francie pak
prohlášení neutrality. účelem obou těchto výzev nebyla ovšem
snaha přivoditi mír, nýbrž naopak urychliti výbuch války. Ně
mecká vyzývavost zrcadlila se obzvlášť v požadavku, aby Francie
jako záruku své neutra1ity vydala do rukou Německa své nejdů
ležitější pevnosti na německo-francouzské hranici, Toul a Verdun.
Krátce po poledni 3 I. července byl z Vídně do Berlína telegrafován vlastnoruční list císaře Františka Josefa 1. Vilémovi
jímž se rozhodně odmítal mírový návrh ruského cara a Anghe.
"Jsem si vědom dosahu," psal František Josef 1. z návodu Berch-

I!.,
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toldova Vilémovi II., "svých rozhodnutí. Pojal jsem je v důvěře
ve spravedlnost boží a v jistotě, že se Tvá branná moc zastane v neproměnné spolkové věrnosti mé říše a trojspolku." Slova o spravedlnosti boH byla hanebným
pokrytectvím a rouháním.
Svým listem podpisoval František Josef I. ortel smrti panství svého rodu; světová válka
měla se státi hrobem jejího nej'přednějšího původce, rakousko-uherské monarchie.
Všechny tyto události se
setkávaly s hlučným souhlasem
nejširších vrstev říše německé. Lid
Německa, vychovávaný a utvrzovaný po léta v chorobném
velikášstvÍ, byl zcela získán
a nadšen pro válku. V těchto
dnech zněly opětovně ulice
Berlína a i jiných německých
měst jeho okázalými válečnými
projevy. Mezi prvními z nich
byly ovace berlínského obyvaRakouská pohlednice protiitalská s počátku
telstva před budovou rakousválky (král italskj drží roztrženou spolkovou
lm-uherského vyslanectví v
smlouvu).
den vypovědění války Srbsku
28. července. Rovněž jízda císaře Viléma II. s císařovnou z Postupimi do Berlína odpoledne
31. července poskytla berlínským davům příležitost k projevům
hromadného nadšení pro panovnický rod hohenzollernský a pro
nastávající válku.
Válečným nadšením byli naplněni i parlamentní zástupci ně
meckého lidu, kteří jednohlasně schválili poHtiku vůdčích osobností své říše a císařského dvora. Této jednomyslnosti dosáhla
ovšem německá vláda opět podvodem. Zatajila národu své útočné
úmysly i skutečnou povahu diplomatického jednání, a použivši
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ruské mobi1isace z 29. července, svrhla vinu z války na Rusko.
Bylo jí v tom důvěřivě uvěřeno; německému lidu bylo tak vnuknuto přesvědčení, žeNěmecko bylo k válce donuceno a že jeho válka
jest válkou obrannou. Pravdou
byl ovšem úplný opak; ji seznal
německý národ, jenž vzal na
sebe značný podíl spoluviny na
rozpoutání světové války, v
plném rozsahu teprve po skončení války. Evropa se ovšem
lžemi německé vlády oklamati
nedala. Na vybičování válečné
nálady německého národa nemalý podíl měl i německý tisk,
jenž byl v posledních červenco
vých dnech r. 1914 naplněn bojovnými výzvami a nenávistnými útoky proti státům Dohody. Jeho štvavost doplňovaly
sprosté karikatury, které byly
šířeny zejména v podobě pohlednicovýchlístků. Celý ně
mecký národ byl ovšem pře
svědčen, že válka bude krátká
a že si z ní odnese dokonalé ví- Německá váleéná pohlednice "Tři proti osmi"
tězstvÍ.

s obrazy panovníků a náčelníků válé!cích zemí.

Totéž platilo i o nčmeckomaďarském obyvatelstvu rakousko-uherské říše. Také tu v němec
kjch a 111aďarsk:jch městech) především ve Vídni a Pešti, docházelo
k hlučným projevi/mpro válku a k nenávistným výbuchům proti Dobodě, zejména proti Rusku a Srbsku. Zde však pevné naděje
ve vítězství se neobracely tak k výbojům zahraničním jako spíše
k vnitřnímu převratu, jenž měl navždy zajistiti a utvrditi umělou
nadvládu německo-maďarského živlu nad ostatními, převážně
slovanskými národy habsburské monarchie. Byl to cíl, jenž se
shodoval s velkoněmeckým plánem, aby celá střední Evropa byla
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úplně

ovládnuta německým živlem a stala se tak nevyvratitelným
základem německé světovlády. Uskutečnění tohoto plánu překážel
na prvním místě náš národ a proto právě on měl býti zasažen
chystaným převratem nejkrutěji.
Události prvních dnů srpna 1914, v nichž byla dokončena pře
dehra světové války, byly jen pokračováním a nutným důsledkem
rozhodnutí, k nimž došlo 31. července. Dne 1. srpna vypovědělo
Německo válku Rusku a současně byla vyhlášena mobilisace ve
Francii. Téhož dne oznámila Italie, že se necítí vázána spolkovou
smlou vou s Rakouskem- Uherskem a s Německem, poněvadž jejich
válka má ráz útočný, nikoliobranný,a že zauj me postavení neutrální.
Prohlášením italské neutrality a činným vystoupením Anglie po
boku Francie a Ruska utrpěly Německo a Rakousko- Uhersko citelnou ránu ještě před rozvinutím válečného zápasu. Byl to ostatně
přirozený a spravedlivý následek německé a rakousko-uherské vě
rolomnosti a násilnické výbojnosti. Druhého srpna zahájilo Ně
mecko nepřátelství proti FrancE, ač válka mezi nimi dosud nebyla
vyhlášena. Německá vojska vtrhla do Lucemburska a německé
vzducholodi se objevily nad francouzským územím. Belgii zaslala
německá vláda ultimatum, obsahující žádost, aby povolila průchod
německého vojska proti Francii. Tato žádost byla hned 3. srpna
co nejrozhodněji odmítnuta hrdinskou Belgií a téhož dne vypovědělo Německo válku Francii. Vypovědění války Francii odů
vodňovala německá vláda hanebnou lží, že prý francouzské vojsko
vpadlo na několika místech na německou půdu a ji také s letadel
bombardovalo. Ve skutečnosti od několika dnů stáhla Francie na
důkaz krajní mírumilovnosti své posádky na 10 km od francouzsko-německých hranic. Příštího dne překročila německá vojska
hranice Belgie. Tím bylo také rozhodnuto o chování Anglie, která
již 3. srpna uvedla své loďstvo do válečného stavu. Od 4. srpna
vstoupila také Anglie do války proti Německu. To byla ovšem
těžká rána pro německé válečné předpoklady, které počítaly s anglickou neutralitou. Z tohoto zklamání zrodila se krajní nenávist
Německa proti Anglii. Po celém Německu rozléhal se zpupný výkřik: "Bože, ztrestej Anglii."
Světová válka počínala.

ČESKÝ NAROD

V PRVNÍM POLOLETl SVĚTOVÉ VALKY
A ZAČATKY ZAHRANIČN1HO ODBOJE V RUSKU
A VE FRANCII
SMYŠLENÍ A STAV ČESKÉHO NARODA NA POČATKU VALKY.
NADĚJE V RUSKO A POČATKY PRONAsLEDOvANÍ

Ceský národ u vědomí, že, ničeho neztratil, přijal zprávu o za-

vraždění následníka tri/nu Františka Ferdinanda a jeho ;hoti do
Prahy přišla v odpoledních hodinách 28. června a přerušila odpo-

le~~í př~dstav~~.í divadelní - valnou většinou chladně a podobně
se 1 ceske 9,enml1- _______ ~_
.... _. _.....
......._
.
sty vyslovovaly o
sarajevské vraŽdě
celkem zdrželivě.
Jen někteří m užové konservativního smýšlení poldádali tuto událost za
nepříznivou pro
český národ, domnívajíce se klamně, že plány pronikavých vnitřních
změn v Rakousku-Uhersku, které
choval František
Ferdinand, byly
by bývaly prospěZámek KOl1opišté.
ly slovanským národům. Víme dnes, že i po provedení převratu, jejž následník
trůnu připravoval, měla dosavadní německo-maďarská nadvláda
v rakousko-uherské monarchii potrvati i nadále a zpátečnický
duch měl se ještě více rozmnožiti. Také svými osobními vlast-
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nostmi nemohl ani František Ferdinand ani jeho choť získati
č~ského lidu. Zejména obyvatelstvo kolem zámku konopišťského
dobře znalo tvrdé a bezcitné srdce obou arcivévodských man-

Prostná

Sokolskj slet IJ Brně.
28. června I9I4.

cvičení mužů

želů, kteří

zavírali v lakotnosti své lesy před chudinou ostnatým
drátem. O výstřednich sklonecb a násilnictví následníka trůnu
proskakovaly zprávy i v novinách a důvěrně se vyslovovaly pochybnosti o tom, zda arcivévoda FrantHck Ferdinand jest vůbec
při zdravém rozumu.
.
Nikdo však 28. června mezi českým lidem netušil, že jen necelý
měsic dělí od výbuchu strašlivé války. A téměř nikdo také nebyl na
tuto osudnou chvíli připravetz, třebaže většina národa od delší do by
byla naplněna rozhodným smýšlením protirakouským, k jehož
vzrůstu nemálo přispělo protislovanské chování Rakouska- Uherska
ve válkách balkánských. Pozornost se soustřeďovala cele k vnitřním
27 2

Mobilisace.
Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti. 18.
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událostem. Veřejný život český a vzájemná důvěra mezi politickými stranami byly- otráveny nedávným odhalením důvěrných
styků poslance K. Svihy s policií a politické strany byly zaměst
nány otázkou mocenského postavení v rakouském parlamentě.
Značnou pozornost v měsíci červnu vynucoval si též brněnský
sokolský slet, jehož hlavní den připadl právě na 28. červen. Byl to

Pled staroměstskou radnicí ve dnech mobilisace.

velmi důležitý podnik národní v hlavním městě Moravy, jež přes
silný vzrůst českého živlu v něm od druhé polovice XIX. století
zachovávalo si houževnatě za vydatné pomoci vlády umělý nátěr
německý. Zdařilá cvičení i mohutný průvod sokolský po brněn
ských ulicích, jenž se konal pod dohledem silných hlídek policie
a četnictva, dokazovaly německé menšině na Moravě sílu českého
národa a pevnou vůli k prvenství. A tak v celku bezstarostně se
počátkem července městské obyvatelstvo rozjíždělo na letní pobyt
l zemědělci započali nejdůležitější své polní práce.
Teprve rakousko-uherské ultimatum Srbsku naplnilo český
svět vzrušením, jež pak stupňovalo vyhlášeni mobilisace 26. čer-
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vence, vypovědění války Rakouskem- Uherskem Srbsku a vydání
válečného císařského manifestu. V tyto osudové dni ke konci
července 1914, kdy se závažné události překotně předstihovaly,

všem českým lidem se zachvěla
na rtech úzkostlivá otázka: "co
počíti?" Přes všechen zmatek, nejistotu a osobní starosti se však
valná většina národa ve svém srdci-již tehdy postavila rozhodně proti Rakousku-Uherskua do tábora Dohody,
zejména pak Ruska. Všichni tušili
a mnozí věděli, že nadešla chvíle,
která rozhodne na dlouhou dobu
také o české budoucnosti, a obecně
se doufalo, že česká otázka bude
rozřešena rozhodnutím Evropy
ve prospěch český. Hned v těchto
dnech odmítal ve svém nitru čes
ký národ své spojení s rakouskouherskou monarchií a válku zločinně jí započatou a byl rozhodnut
rozejíti se s Habsburky zcela. Zatím co obyvatelstvo Vídně, Pešti,
"Vlastenecká(( rakouská pohledllice,
v)'daná na poéátku válk)'.
Berlína a jiných německých a maďarských měst bylo zpito radostí
nad zahájením války, český lid ať ve městech ať na venkově se
netajil odsouzením války a projevoval k válečnému běsnění ně
meckému a maďarskému hluboký odpor.
Již nyní počaly se plniti věznice českými lidmi, kteří své
protiválečné a protirakouské smýšleni dávali ,otevřeně najevo,
a před vyšetřující soudce předstupovali čeští vzdělanci stejně jako
prostí dělníci. Společné nebezpečí zatlačilo do pozadí všechny
podřadné a často i malicherné rozpory věcné, osobní a třídni,
společná úzkost a naděje spojily celý národ. Zapomenuto nesvárů
a všichni podávali si ruce k velkému revolučnímu dílu, k rozbití
Rakouska- Uherska. Bylo ovšem nutno nejprve uvažovati o pro-
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st~edcích,

které by jednotnou vůli přivedly k zamýšlenému dli,

L;d ukaz?z,:al tak cest~ svým po1it~ckým vůdcům, kteří na počátku
valky stah bezradne a nemohh zapomenouti na své stranické
neshody.
Smýšlení českého obyvatelstva se ostře odráželo od chování
německého lidu v českých zemích a ovšem i jinde. Nápadně se
teyn~? rozdíl projevoval zejména v Praze, jejíž zdrcující česká
vetSlna se cbovala s odporem nebo stíhala posměškem první úřední
válečné zprávy a vyhlášky. S rozhořčení~ a výsměchem setkal se
již manifest císaře Františka Jos~fa J., v jehož úvodu a závěru se čtla
t~to pokr~tecká syl?va: "Byl.o Mým. r:etvroucnějším přáním, abych
le:~, kte~a z BOZI, rr:llosu JSou ml Jestě dopřána, mohl zasvětiti
d:lum muu a uchra~l1l Své n~rody před těžkýmI obětmi a břemeny
v
~alky. V ra~e Prozr~t~ln?stl ~ylo Jinak rozhodnuto. Pletichy protlvll1ka plueho nenaVlSU nutl Mne, abych na obranu cti Svého
mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho
drža vy po dlouhých letech míru uchopil se meče ... V této vážné
chvíli jsem si plně vědom celého dosahu Svého rozhodnutí a Své
zodr::ovědnostipřed Všemohoucím. Vše jsem prozkoumal a uvážil.
S kll.dným s;ě?omfm na~tup~ji cestu, ~terou Mi povinnost vyka.zuJe. ~poleham ~a SvoJe narody, kten ve všech bouřích vždy
v Jednote a věr~ostll~olem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasu k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám
na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakou~k~- U~~rska., ~ d~yvěřuii ve Všemohoucího, že Mým zbraním
dopreJe vltezstvl. JIZ v tecbto dobách se počala uplatňovati síla
a o~vobozuj~c~ moc českého vtipu, jehož cílem nebylo jenzesměšňo
vatl a zlehČiu vše, co přicházelo z úředního ovzduší rakouskouherského a německého, nýbrž i povzbuditi a posíliti ve chvílích
chmur a smutku.
N.ěmecká meJlšina v Praze se chovala ovšem zcela opačně. Jej:í
stře~lsko, německé kasino na Příkopech, používalo každé příleži
tost: k nadšeným projevům pro válku a pro Rakousko- Uhersko
a Nen::~cko. Od ~ud~v'y pražskéh<: německ~ho listu "Prager Tagblattu v Panske UhCI, kde se nemecko-žldovsky živel v Praze
hromadil denně před černým prknem, na němž byly vyvěšovány
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nejnovější válečné zpr~vy (české obyvatelstvo se scházelo obdobně
zejména na Václavském náměstí před redakcí "Národní Politiky",
nebo v Mariánské, dnes Lutzowově ulici před redakcí "Národních
Listů"), vycházely německé oslavné průvody na Malou stranu
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Němců z Cech r. 1915 byl vytištěn obraz německého císaře tři
kráte, kdežto obraz císaře Františka Josefa'!. chyběl vůbec). V jeho
pros~ředí padaly na úrodnou půdu hrubé výpady německého tisku
p~Ot1 mocnostem Dohody, stejně jako štvavé válečné pohlednice,
nalepky atd., které byly šířeny na povzbuzení válečného nadšení
z prostředí vídeňského a berlínského; podobným rázem se vyznačovalo i prostředí maďarské, jež se uplatňovalo na Slovensku. Tyto
kruhy byly pevně přesvědčeny o rozhodném vítězství
-'
Německa a tim i RakouskaUherska a proto již od počátku pomýšlely utvrditi a dovršiti své prvenství v západní polovině monarchie. Ten
smysl měly vyhrůžky. české
mu národu, jež v Praze bylo
možno slyšeti z německých
řad průvodů: "Počkejte'ažpo

Pfed '-cdahcí "Prager Tagblattu" v Panské ulici v Praze l1a poUtku války_

k pomníku Radeckého, před hlavní zemské vojenské velitelství
a místodržitelství, provolávajíce "Hoch" a "Heil". Cernožluté
prapory rakouského císařství nechyběly po celou válku nikdy na
něrneckých domech, nechyběly však vedle rakouské tak zvané
národní hymny: "Gott erhalte" ("Zachovej nám Hospodine")
také hymny velkoněmecké, jmenovitě: "Deutschland, Deutschland uber alles".
Německé obyvatelstvo českých jako vůbec rakouských zemi
bylo z velké části, strženo bezmezným obdivem pro Německo
a jeho vojenskou sílu a mnobdy bylo naplněno duchem více velkoněmeckým než rakouským (na příklad v kalendáři, jejž vydal svaz

válce - my vám ukážeme."
A ještě vyhrůžněji proti Cechům se choval lid vídeňský,
jenž na počátku války úplně
ztratil svou obvyklou netečf-'j,;ev Z 1Jtobi/isace v prl'ldch dnech válk,}'
nost k veřejným událostem
tJ Praze.
a jistou dobromyslnost. Německo-židovský živel ovšem ani zdaleka nepostačoval, aby vtiskl
Praze aspoň navenek ráz města věrného Habsburkům a rakouskouherské říši, tim méně pak mohl toho dosáhnouti nátlak úřední;
policií pořádané oslavné a loyální průvody byly žalostné.
. Od 26. července 1914, ode dne mobilisace velejnj i soukrotnj
ŽIvot v českjch zetních se zcela proměnil. Válka vyčerpávala pozornost všech a před jejími důsledky ustupovaly všechny jiné zájmy
a potřeby úplně do pozadí. Na stolech a na stěnách domácností a
i jinde se objevily záhy mapy bojišť, na nichž byla pomocí různo- '
barevných praporků vyznačována postavení' vojsk. Ceský národ
s radosti přijímal v posledních dnech červencových a v prvních

279

SMýŠLENí A STAV ČESKÉHO l\'ARODA NA POČATKU VALKY

dnech srpnových vstup Ruska, Francie, Anglie a posléze i Japonska do světové války a rovněž i výmluvné italské prohlášení
neutrality, které přijal německý a maďarský tisk s netajenou zlobou.
To vše zakládalo jeho přesvědčení, že Rakousko- Uhersko s Ně
meckem nevyjdou z války vítězně a že jejicb porážka bude úspě- .
chem českým. Záhy byla zpozorována nespolehlivost úředních
válečných zpráv rakousko-uherských a jejich nadměrné přeceňo
váni úspěchů i zmenšování, po případě zarrlčování neúspěchů.
Proto mnozí jednotlivci se snažili
opatřiti si zprávy
spolehlivější z tisku neutrálnícb zemí nebo i zemi
Dohodya je potom
důvěrně šířili dále. Toto opatřo
vání bylo však s vízelné, poněvadž
rakouské úřady zakázaly nejen dovoz novin a tiskoJízda IJet1kovsk.ých mobi!isoval1jch nG nádraží.
vin zestátů nepřá.
telských, nýbrž i
ze zemí války se neúčastnících, pokud ovšem nebyly monarchii
příznivé. Mnoho těchto zpráv docházelo z Německa, kde nebylo tak přísných censurních předpisů a kam tudíž docházely
bez překážky noviny nejen ze Švýcar, Holandska, zemí severských a Italie, nýbrž i ze zemí Dohody. V opatřování zpráv
vynikl v prvních měsících války zejména dr. E. Beneš, který každé
soboty zajížděl do Drážďan, kamž po~ílal českým přátelům skotský
historik Watson anglické noviny poste restante a kde čeští číšnici
schovávali Benešovi noviny italské, holandské a rumunské. A tak
již na počátku války se vyvinulo v českém světě podzemní zpravodajství} rozšiřující buď ústně nebo v opisech zvlášť důležité a
Rakousku- Uhersku nepHznivé zprávy; mnohé z nich byly využity
280
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i novinářsky(vtom vynikl jmenovitě deník "Cas"). Leckdy však,
jak ani při takovémto způsobu nebylo jinak možno, byly šířeny
i novinky nesprávné nebo nadsazené.
V elko u část veřejného a soukromého zájmu v prvních týdnech
válečných strhovalo na sebe pochopitelně povolávání do zbraně,

Před Černínskjmi kasárnami v Praze na Hradčanech za dm] mobillSace.

JJJobilisace. Jí bylo vytrhováno množství mužů z pravidelného zaměstnání a z kruhu rodinného do neznámé a nebezpečné budoucnosti. Leckdo však ani po vyhlášeni mobilisace nevěřil, že k válce
skutečně doj de, a poučeni zkušeností z předešlých let, kdy také
již konány přípravy k válce, domnívali se tito optimisté, že i tentokráte skončí válečný poplach smírem. V několika dnech se ovšem
ukázalo, že tato domněnka byla nesprávná. Již 29- července oznamovaly noviny zprávy o prvních bojích mezi Rakouskem-Uherskem
a Srbskem na Sávě a Dunaji a 9. srpna ohlásily dobytí belgické
pevnosti Luttichu německým vojskem. Obecně však tehdy mezi
českým lidem převládalo přesvědčení, že válka bude krátká a že
281
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Rakousko- Uhersko bude v několika týdnech rozdrceno Ruskem.
Ostatně také Němci věřili, že v nedlo~hé době bude Srbsko zničeno a Rusko přemoženo. Obojí mínění, jež ovšem vycházela
z protichůdných předpokladů, objevila se ovšem mylnými, třebaže
je podpírali někteří vojenští teoretikové. Usvědčovala je z po-

všichni vojíni od 2 I do 42 let. Hned nato pak byly zavedeny
odvody mimořádné (t. zv. domobranecké prohlídky), které se posléze rozšířily na všechno mužské obyvatelstvo ve stáří 18-501et
(3 6 ročníků, narozených v r. 1865-1900); vojenské úřady pomýšl,eJy později dokonce na to, aby vojenská povinnost byla rozšířena až do 55 let. První t. zv. třídění bylo provedeno v říjnu
1914, jež se vztahovalo na osoby 20-22leté. Úhrnem bylo za čtyři
roky světové války provedeno na 19 hlavních třídění, nehledě k prohlídkám podružným, a podmínky vojenské schopnosti se
neustále snižovaly, takže na konec byly odváděny i osoby s těžkými chorobami. Odtud
vzniklo pořekadlo: "K odvodu se chodí,
dokud ho neod vedou, na bojiště, dokud ho
nezabij ou". Nezákonné rozšíření branné povinnosti mělo nahraditi jednak velké ztráty
rakousko-uherského vojska, jednak pak \"0jíny, kteří byli z veřejných důvodů (úřed
níci, starostové a pod.) vojenské služby
zproštěni. Hned v této době se ukazovalo,
jak Rakousko- Uhersko, ač jeho rozhodující
vojenské kruhy po léta neodpovědně štvaly
"Nouzové peníze", jednomonarchii do války, bylo vojensky špatně korunová poukázka Spořitelny
města Tábora.
připraveno a objevovaly se první známky
nedostatečné vojenské i civilní organisace,
zaviněné neschopností, ukvapenou lehkomyslností, nepoctivostí a
úplatností. Zejména po mobi1isacích z 26. a 31. července zavládl
naprostý zmatek a na mnohých místech se ukázaly vélké nepořádky ve vojenských skladištích.
Současně s mobilisací byla provedena tak zvaná rekvisice
koňských potahů a povozů pro vojenské potřeby (z každého politického okresu několik set) a brzy nato začaly také rekvisice obili.
Rodinám mobilisovaných byly podle zákona z r. 1912 vypláceny
t. zv. vyživovací příspěvky a byly zavedeny "válečné sňatky". Výjimečnost mobilisačních dní se zračila také v tom, že železnice
přešly zcela ve vojenské služby a doprava občanských osob byla

"Fronta" př8d Městskou spoNtdnotl pražskotlna počátktll'álk)'.

chybenosti již pokračující mobilisace, jejíž mravní, citové a hmotné
následky doléhaly na obyvatelstvo tíž a tíže.
Po povolání vojáků t. zv. první výzvy do zbraně následovala
mobilisace t. zv. druhé výzvy (ročník 1872-1876) a brzy nato
byli povoláni také nováčkové, kteří byli k službě vojenské odvedeni na jaře r. 1914. Mobilisace z 26. července byla částečná (bylo
mobilisováno 8 armádních sborů) a 31. července byla vyhlášena
mobi1isace všeobecná; vyhlášky o všeobecné mobilisaci vzbudily
místy mylnou domněnku, že vojenskou službu musí nastoupiti
všichni mužové do 37 let bez ohledu na to, sloužili-li předtím
ve vojsku či nic. Na počátku září byli tedy povoláni do zbraně
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krajně

omezena (smělo se jezditi jen na zvláštní dovolení, :rydávaná politickými úřady). Obecná nejistota, která se dostav1la na
začátku války, zračila se též v hromadném vybírání úspor z peněž
ních ústavů. Zlaté a stříbrné peníze zmizely zcela z oběhu a nastal
nedostatek drobných peněz. Jemu se snažily aspoň místně odpomoci rozličné závody a peněžní ústavy, které vydávaly své
nouzové peníze s dobrovolným oběhem. Rakouská vláda záhy čelila
nedostatku drobných peněz vydáním dvoukorunových bankovek, jež lidový vtip nazval "úplavicemi" podle začínající tehdy
úplavicové nemoci ve vojsku, zaviněné nedostatečným zásobováním. Mimořádnost finančních poměrů potvrzovalo též vydání
příročí (moratoria), jímž byli dlužníci zproštěni povinnosti platiti dluhy.
Vážnější však než tyto a jiné dočasné nesnáze byly jiné úkazy,
které se objevily hned na počátku války a později se katastrofálně
stupňovaly. Nejcitelnější z nich byla drahota, ustavičné stoupáni
cen zboží, jež mělo příčin několik: ubýváni surovin a zboží, ziskuchtivost a postupné znehodnocování rakousko-uherské měny,
které bylo způsobeno vydáváním (inflací) stále stoupajícího počtu
nekrytých papírových peněz Rakousko-uherskou bankou. Prvr:í
dni války se vyznačovaly hromadnými nákupy obecenstva neJrůznějšího zboží, počalo zásobování domácností pro doby zlé.
Ceny kvapem stoupaly. Tak na příklad od července 1914 do
konce roku zvýšily se ceny obilí téměř o sto procent a přiměřeně
zdražily se též moučné výrobky. Vláda snažila se zmírniti děsivé
stoupání cen potravin a zavedla v prosinci r. 1914 nejvyšší (maximální) ceny, nařídivši již předtím vymílání obilí do vyšších pr~
cent a míchání různých druhů mouky. Vskutku pak ceny maXImální se staly cenami nejnižšími. Od konce ledna 1915 bylapřede
psána směs, z níž měl býti vyráběn chléb a ustanoveno, ~e chléb
musí býti pečen jen ve tnru okrouhlých bochníků v určité váze.
Výroba bílého pečiva byla posléze zcela zakázána.
Podobně jako u výrobků mlynářských a pekařských, kvapem
stoupala cena dobytka a tudiž i masa.Velká spotřeba masa ve vojsku,
omezení dovozu dobytka a vzrůst cen vynutily si zmenšení spotřeby u obyvatelstva občanského, čímž započala jeho podvjživa, která

ke konci války nabyla děsivého rozsahu. Stejně se zvyšovaly ceny
i jiného důležitého zboží, takže lavina drahoty jiŽ ke konci prvníl10
válečného pololetí byla všeobecná. Nejtíže dolehlo zvýšení cen zboží,

Vojenská noclehárna v školní kreslfrně!ta

Smíchově.

obzvHšť pak potravin, na vrstvy odkázané na pevné platy a mzdy,
neboť zvyšování jejich příjmů dělo se vždy velmi opožděně a ve
výši zcela nedostatečné; dělnictvo pociťovalo stoupání drahoty tím
tíživěji, že trpělo, zejména v první době, zastavením nebo aspoň
omezením práce v některých odvětvích výroby nezaměstnaností. Jisté
ulehčení sociálnímu napětí zjednávalo, že správa měst sáhla ke svépomoci a zaváděla tak zvanou obecní aprovisaci, t. j. kupovala sama
zboži co možno nejlaciněji a prodávala je občanstvu celkem bez

zisku. účelem těchto obecních aprovisací, jež se časem proměnily
v pravý velkoobchod s nejrůznějším zbožím, řízený zvláštními
2. 8 5
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aprovisačními komisemi, bylo jednak zásobovati městské obyvatelstvo, jednak zabrániti rychlému stoupáni cen. Záhy také počalo zá-

jen polodenní, po případě střidavé. Tím ovšem nadmíru trpělo
~ejen vyučováni, nýbrž i kázeň; i tu pokračováni války přinášelo
Jen zhoršení. Vel1wu újmu škole přinášelo také povolání četných
učitelů a profesorů k vojenské službě, z nichž se později vrátila
(byla "vyreklamována ") jen menší část osob nepostradatelných.
Následky toho byly tím povážlivější, že zbylým učitelům a profe-

Váleční

Odvod koní v Pardubicích.

sobování městského obyvatelstva moukou přímo u zemědělců (zásobování batohové), jež později nabylo přes všechny překážk)'
a zákazy vlády tak ohromných rozměrů a uvedlo obchodování do
primitivního stavu výměnného. A už nyní se počal tvořiti pojem
i obsah "keťase" Cz německého Kettenhandler), nelítostného zdražovatele a bezcitného vykořisťovatele bídy vrstev spotřebitelů.
Stejně hned na počátku zasáhla pronikavě válka také do poměrů
školskjch. Množství školních budov (škol obecných, měšťanských
středních a i vysokých) bylo proměněno ve vojenské nemoc~ic~
(lazarety), takže se stalo pravidlem, že v jedné školní budově byly
umístěny dva a i více ústavů a musilo býti zavedeno vyučování
286

uprchlici.

sorům byly ukládány nové a pracné povinnosti mimoškolské
(vedení městských aprovisad, pořizování soupisů zásob potravin,

dobytka, osevu atd.), které byly kladeny na první místo, takže
musilo býti ještě více zkracováno a odbýváno. Následky války projevily se brzy i v poklesnutí počtu studentstva
na školách vysokých a ve vyšších třídách škol středních; tento
úkaz se stupňoval jednak rozšiřováním branné povinnosti, jednak
pak opakovanými domobraneckými přehlídkami. Studentům-vo
jákům byly poskytnuty různé úlevy studijní. Pro středoškolské
studenty byly zavedeny t. zv. válečné maturity, předčasné zkoušky
dospělosti a stejně i vysokoškolským studentům bylo studium
vyučování
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usnadněno. Podřízení školy potřebám válečným se projevovalo
i v tom, že pro mladší studenty středoškolské byla nařízena
zvláštní vojenská a pochodová cvičení. Není potřebí zvlášť zdů
razňovati, že vše to velmi snižovalo úroveň a výsledky vyučování,
stejně jako již vzrušená doba sama svým mnohonásobným půso
bením v životě veřejném a soukromém. V posledních dvou
letech válečných pak byl dokonán rozvrat školských poměrů
podvýživou žactva.
Podobně citelně dolehla válka hned v prvních měsících na Život
hospodářsk:ý a poměry výrobní i obchodní. I tu rozhodovaly jediné zřetele á potřeby vojenské a tím nastaly velké přesuny ve
stavu dosavadním. Zatím co některá odvětví průmyslová a obchodní válkou rozkvétala, jiná trpěla stoupající drabotou, nedostatkem zboží, surovin, pracovních sil a ztrátou odbytu, zejména
zahraničního. Menší živnosti, jejichž majitel nastoupil vojenskou
službu, byly zavírány, po případě na místa mužů vstupovaly ženy.
Stavební ruch se úplně zastavil. Přes velký úbytek nejzdatnějších
pracovních sil, jenž se projevil zvlášť citelně na venkově, dostavila
se značná nezaměstnanost ve městech, kde četné podniky a továrny
zastavily nebo aspoň omezily výrobu. Byly činěny pokusy, aby
nezaměstnané městské obyvatelstvo se věnovalo pracím země
dělským, leč pokusy z několika příčin (hlavně neobeznámeností
městských dělníků s rolnickým zaměstnáním) v celku ztroskotaly,
podobně jako k nevalným výsledkům vedly snahy školních úřadů,
aby odrostlejší studentstvo pomábalo o prázdninách při sklizni.
Nezaměstnanost městského dělnictva nutila městské správy podni- '
kati za peněžité podpory státu nebo také bezní takzvanénotizovépráce.
Průvodním zjevem války se hned na počátku stali v českých
zemích také v)'stěhovalci z válečné oblasti. Postup ruského vojska
donutil již v záři 1914 rakousko-uherskou vojenskou správu, že
odstranila (evakuovala) civilní obyvatelstvo z Haliče a Bukoviny,
z velké části do Cech a na Moravu. Mezi přišlými Poláky a Rusíny
bylo značné množství polských židů, kteří v českém prostředí
(zvlášť plna byla jich Praha) vytrvali až do konce války, přispíva
jíce svými pokoutními obchody k nesnesitelnému zdražování zboží
všeho druhu a potravin a tím i k obecné nespokojenosti. Třebaže
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cbuoí uprchlíci brali státní podporu, byli přece ze značné, části
odkázáni na veřejnou dobročinnost, kterou namnoze organisovaly
zvláštní česko-polské komitéty. Pro děti
uprchlíků byly zřizovány dočasné školy,
zejména obecné. K polským a rusínským
válečným uprchlíkům přibyli po květnu
19 1 5, kdy také Ita1ie vypovědělaRakous
ku- Uhersku válku, uprchlíci italští, kteří
byli odstraněni z jižního Tyrolska.
Již samy o sobě všechny tyto a ještě
mnohé jiné mimořádné zjevy, které se dostavily hned v prvních měsících války a
v příštích dobách se stupňovaly a rozmnožovaly, vyšinovaly úplně život českého člo
věka z pravidelných kolejí. Leč tíži drobných i větších starostí hmotných a bolesti
z nenadálých rozloučení zvyšovalo až k nesnesitelnosti prostředí, v němž se válečné
události vyvíjely. Hned od prvního dne
mobilisace ocitl se veJkeren veřejnj asoukromj
Život pod vojenskou diktaturou a ústavní práva
občanská a národní byla zcela potlačena.
Tíhu vojenské hrůzovlády a násilí zvyšovalo pak to, že od počátku nezastřeně
vystupovala proti Slovanům v habsburské monarchii a zejména proti českému
národu. Místo starého císaře Františka
"Mark.fz Cha",
1
nej2!yšší velitel rakousko-uherské
Josefa 1. byl jmenován nejvyšším ve iarmdi()' arcivévoda Bedfh'h.
telem rakousko-uherských armád lakotný
arcivévoda Bedřich, markýz Géro proslulé
básně Petra Bezruče, známý svým protislovanským smýšlením:
"Tak je ti protivný té mluvy zvuk,
horši nad ní není žádné?
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Kněze,

jenž naší modlil se řečí,
rektora, jenž by jí učil v tvém zboží,
vyženeš ze vsí: Ví bůh, že jsi větší
v záští než plamenný nepřítel božÍ,
markýzi Géro!
V požáru, v dýmu až zdvihnem se vzhůru,
dá bůh, že tě jedenkrát svrhneme s koně,
markýzi Géro!" (Petr Bezruč).
Vedle arcivévody Bedřicha měl nejen v otázkách vojenských,
nýbrž i politických rozhodující slovo Conrad zHó'tzendorfuJ náčelník
generálního štábu.
Nejpřednějším nástrojem vojenské diktatury se stal zvláštní
. válečnj dohlédací úlad (Kriegsuberwachungsamt), jenž byl
zřízen především za tím úče
lem, aby bděl nad veřejným
a soukromým životem občan
ského oby;atelstva v celé říši
a potlačoval vněmodpor proti
válce, ať vycházel z důvodů jakýchkoliv. Tento válečný dohlédad úřad se stal největším
bičem českého národa. Vedle
úřadů vojenských byly jeho
výkonným orgánem všechny
úřady politické, zejména pak
policie. Na jeho rozkaz byly
dávány novinám výstrahy,aby
psaly v rakouském duchu
" vlasteneckém", a diktovány
zprávy a články, jež musely
Conrad Z Hotzendorfu,
býti otiskovány, nebo jejich
náčelník rakou.rko-uher.skébo generálního štábu.
vycházení bylo zastavováno,

on dával zatýkati podezřelé osoby, řídil censuru, bděl ~ad zajateckou korespondencí, která přicházela z ciziny, nařizoval dozor
nad osobami nepohodlnými, vyvolával velezrádné procesy a shromažďoval pro ně látku, vykonával nepřípustný nátlak na soudy
atd. Záhy se soustředila jeho nejpřednější pozornost k Cechám
a ku Praze, ~~de se odpor proti válce projevoval hned v prvních
dnech velml důrazně. Pod vojenský dozor byla dána značná část
průmyslových závodů, pod vojenským dozorem se ocitlo také zásobování, pod vojenský dozor byly dány pošty a železnice. Hned
nařízením z 25. července I914 - tedy dokonce ještě před zavedením válečného stavu - byla zrušena veškerá ochrana osobní
svobody a svoboda tisková, zrušeno právo domovní nedotknutelnosti, právo listovního tajemství, právo shromažďmací a spolčo
vací - krátce všechna ústavní práva občanská byla jediným škrtem
pera zrušena.
Krátce nato byly zrušeny i porotní soudy v celém RakouskuUhersku. Na místo řádných soudů nastoupily i pro osoby občanské
.fOudy v~jeJZSké a tresty byly nadmíru zvýšeny.
K zavedeni této diktatury došlo pouhými nanzemml Clsarskými, mocí panovnické samovlády. Zatím co ve všech válčících
státech vypovědění válek a válečná opatření se stala se souhlasem
volených zástupců národa (také v Německu), byl v RakouskuUhersku parlament rozpuštěn a v jeho budově byla na tři roky
zřízena vojenská nemocnice. Držitelé moci věděli, že by pro své
násilnické skutky nenašli souhlasu většiny rakousko-uherských národů. Tak hned v začátcích války byl český národ pevně spoután,

Vojíni na

Pohořelci

(Praha IV.)

p~ipravenf

k odjezdu na

brljiště.
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aby nemohl projeviti své smýšlení a aby nemohl následovati hlasu
svého srdce a rozumu.
Na zmatek, jenž zavládl v prvních dnech mobilisačních, I:ůso
bily i poplašné zprávy) které byly "yyráběnf :: Berlíně a byly ot1sko~
vány také v listech českých. Učelem JeJ1ch bylo pozvednoutI
válečnou náladu
německého lidu,
aby byl utvrzen v
přesvědčení, že
byl státy Dohody
napaden; rakouslm-uherská vláda
chtěla těmito nekalými prostřed
ky také otřásti

ostrovtipem záhy prohlédl nepoctivou hru, kterou se Vídeň pokoušela s ním sehráti. Od počátku války bylo srdce většiny českého
národa v táboře Dohody. Již dlouho před válkou zpíval český lid:

přátelstvím české

ho národa k Francouzům, R usům a
Srbům. Cdo se v
nich, že se francouzští letci objevili nad NorimU vJ'kladu "l\Tárodní Politiky" v Praze na Václavském náméstí
berkem a házeli na
Před mapou vJ'chodl1ího bojiště.
bezbranné obyvatelstvo pumy, že
francouzští vyzvědači pokusili se otráviti studně s pitnou vodou
a podobně; stejně lživé zprávy byly vyráběny o Srbech. Velký
poplach způsobila zpráva, že Francouzové chtějí přes rakouskouherské země převézti v automobilech veliký zlatý poklad. Strach
a nedůvěra tčmito zprávami vzbuzené dovršovala pak vojenská opatření u mostů, přechodů, drah, na silnicícb, kde všude
byly postaveny silné vojenské hlídky, taraseny cesty a chodci propouštěni jen po předložení legitimací. Leč všechny poplašné
zprávy a opatření trvalébo zamýšleného účinku nedosáhly. Od
první chvíle osvědčovaly rakousko-uherské úřady ve vzbuzováni
válečné nálady špatnou obratnost a český lid svým přirozeným
f

Odjezd rakousko-uherskJ'ch

t'ojáků

do pole.

"Hrom a peklo, Rus je s námi, kdo proti nám, toho Francouz
smete." K tomu ho vedlo staré jeho nadšení všeslovanské a jeho
náklonnost k demokratickému duchu, jakož i vědomí, že jen rozbití
Rakouska- Uherska zbaví ho habsburských okovů. Protirakouské
smýšlení českého národa, jak již bylo poznamenáno, bylo ovšem
nutno teprve organisovati, aby dosáhlo zamýšleného cíle.
Tuto potřebu ukázala hned mobilisace. Ceští vojáci, nevědouce
co počíti, narukovali sice ke svým plukům většinou bez odporu,
ale netajili se svým smýšlením proti válce. Jen málo Cechů věřilo
ze strachu a hmotných důvodů ve vítězství německých a rakouských zbraní. V bolestném rozechvěni z loučení padaly v mnohýcll
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rodinách synům a manželům rady: "Nikam se necpi. -Dělej jen,
co musíš. - Ať o tobě mnoho nevědí. - Drž se vždycky zpátky.
- Když budeš moci, uteč." A mnohá česká matka v této těžké
chvíli vtiskla potají svému synovi bílý šátek: "Však víš, na co ti jej
dávám ... " Leckdy ovšem promlouval z těchto rad pouhý lidský

že přemůže Německo. Rozmanité protirakouské a proti válečné nápisy byly křídou načrtány českými vojáky na železničních vagone~h, V n~chž odjížděli do Haliče. A stejně vládlo přesvědčení, že
"vlks (t. J. porážku) dostaneme dole", to jest v Srbsku - zahrocení vtipu spočívalo v tom, že narukovaní záložníci byli obuti
v žluté, nenatřené boty, které
nesměli mazati. Mnozí j ednotllvci neomezili se pak jen na
zmíněné slovní projevy svého
smýšlení, nýbrž odpírali také
poslušnost. Odpykali své revoluční chování těžkými tresty a namnoze smrtí. Začátek
poprav českých vojáků byl
učiněn již v srpnu 1914.
O smýšlení českého obyvatelstva a českých vojáků v
prvních měsících světové války podávaly výmluvné doklady důvěrné úřední zprávy
pražského vojenského velitelství. "Každodenní pozorování znovu potvrzuj e, že se
Demonstrační odjezd /ta bojiště.
české obyvatelstvo v Praze
chová k válce netečně, ba přímo nepřátelsky. Sympatie k Rusům,
Srbům a Francouzů.t? se rozumějí samy sebou. Všeslovanské odznaky se nosí okázale. Ceské listy i pod přísnou censurou snižují svou
stylisací německé úspěchy. Cizí zahraniční časopisy kolují v kavárnách z ruky do ruky. V českém Národním divadle byla rozšiřována
báseň, v níž se praví, že jen porážka Němců je vítězstvím Cechů,
a v níž se lid vyzývá, aby k bratrovražednému boji proti Srbům
nedal ani ruky, ani haléře. Na Olšanských hřbitovech byly na Dušičky nalezeny letáky s rýmovaným koncem: ,Marie Terezie prohrála Slezsko, František Josef prohraje všecko.' Po vítězstvích
vojsk rakouských a německých se s českých budov nevyvěšují
žádné prapory.] ména ulic: ,Srbská', ,Ruská', ,Cernohorská', ,Petro-

1I1obi!isova/tí če.ftí v~jáci s červe/1obíljm praporkcm.

strach o život drahébo -. i tento strach byl však výmluvný _,
u většiny však byl to také výraz rozhodné protirakouské nenávisti.
Ostatně otevřený odboj český v této chvíli tze!J..y1 myslitelný. Německo se
svými svěžími silami bylo by jej bývalo zkrušilo jistě v krátké
době a velmi těžce.
Odpor českého národa proti Rakousku-Uhersku a Německu neprojevoval se však jen v soukromých družných rozhovorech, nýbrž
i veřejně a přímo slavnostně. Vojáci pochodovali z kasáren do
vlaků, které je měly odvézti na bojiště, s prapory se slovanskými
b~r,:"an;-i ~. za zpěvu n~rodnícb písní a byli provázeni povzbuzujíClml vyknky z davu lIdu. Bolest z rozloučení ztrácela se ve víře, že
Rusko roz drti jako těžký železný válec Rakousko- Uhersko aFrancie
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hradská' zůstala nezměněna. Pro protidynastické demonstrace
musila býti vojenskými úřady zakázána návštěva v ,Lido Bio' v Lidovém domě v Praze. V biografu ,Koruně' bylo při předvádění
filmu, Ústup Němců na Marně' tleskáno tak bouřlivě, že další provozování tohoto filmu musilo býti zakázáno. Papírnické obchody
se zdráhají dávati za výklady válečné vlastenecké lístky, odvolávajice se na to, že musí míti zřetel k českému obyvatelstvu."
Stejně pak vyznívalo hlášení o chování českých vojáků. "Hanebného chování se dopustili vojáci, povolaní k oběma pražským
plukům, 28. pěšímu a 8. zeměbraneckému pěšímu pluku. Pochod
mužstev byl hanbou rakouské armády. Vojáci měli na puškách
nastrčeny prázdné láhve od piva. Mnoho vojáků mělo demonstrativní odznaky. V polovině měsice září neslo oddělení pěchoty,
jdoucí Celetnou ulicí (v Praze), červenobHomodrý prapor, metr
široký a půl druhého metru dlouhý. V kasárnách došlo k výtržnostem. Na stráž, stojící dole, byly házeny tácky a láhve. Na nádraží
musili býti vojáci násilím vpraveni do vagonů; při tom došlo i ke
krvavému zakročení důstojníků. Jindy se na nádraží zjistilo, že
chybí 58 mužů. Dodatečně bylo zjištěno, že mužstvu byly rozdíleny legitimace, jež jim pro případ zajetí zaručovaly dobré zacházení pro jejich český původ. a proto, že musili válčiti jen z donuceni. Mnozí nosili odznaky ze slavnosti Palackého z roku 1912
s nápisem: ,Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.' Při pří
saze a při odchodu jedné pochodové setniny byly Dj ezdské kasárny
ozdobeny j en červenobílými praporci a čistě českými nápisy. Po pří
saze zpívalo mužstvo ,Kde domov můj' a ,Hej Slované', v kteréžto
písni je refrén: ,Rus je s námi, kdo proti nám, toho Francouz
snlete.' "
K podobným bouřlivým a demonstračním výjevům docházelo
i jindy. Když 1. října měl třetí prapor 28. pražského pěšího pluku
nastoupiti pochod na nádraží, odkudž měl býti dopraven na halič
ské bojiště, zpozoroval plukovník, velící praporu, že jeden voják
nese bíločervený praporek s nápisem: "Cervený šátečku, toč se
jen, toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč." Rozkaz velitelův, aby
prapor byl zničen, zůstal nepovšimnut a na hrozbu tresty počali
vojáci nabíjeti pušky a odmítli táhnouti proti Rusům. O několik

dní později, při odchodu čtvrtého praporu 28. pluku na bojiště,
táhli vojáci Prahou ozdobeni slovanskými trikolorami a za zpěvu
"Hej, Slované", "Cervený šátečku"anárodnich písní. Z hustých

Očekávání prvních raněnjch

řad obecenstva volalo
bělci, kdybyste stříleli

u nádraží císaře Františka Josefa J. (dnes Wilsonova).

se na vojáky: "Nestřílejte! Byli byste zbana Rusy! Vzdejte se co nejdříve!".A v odpověď volali vojáci, mávajice bílými kapesníky: . ,Tady už máme
bílé praporce!" To vše se dělo bez ohledu na to, že bylo vojákům
hrozeno přísnými tresty a že namnoze hrozby byly také plněny.
Zdálo se však tehdy, že počínající utrpení nebude míti dlouhého
trvání, když na začátku září počaly proskakovati zvěsti o těžkých
porážkách a ústupu rakousko-uherského vojska na ruské frontě. Vskutku
od 22. srpna byl zahájen v Haliči a Bukovině boj, který se brzy
proměnil ve velkou rakousko-uherskou porážku. Dne 4. září ocitl
se v ruských rukách Lvova u Ravy Ruské byla rakousko-uherská
armáda poražena na hlavu, takže byla nucena vykliditi térr_ěř celou
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Halič. Při tom se zmocnili Rusové na 100.000 zajatců a 400 děl a
množství válečného materiálu i potravin zničilo rakousko-uherské
vojsko na kvapném a bezhlavém útěku. Vedle toho obsadili Rusové řadu karpatských průsmyků,
iimiž vedla cesta na
hlavní město Uher,
a na západě ohrožovali Krakov, odkudž přes Moravu
se jim otvírala cesta na Vídeň. Tak
sotva měsíc po zahájení války utrpěla vojenská síla
Rakouska-Uherska
těžkou ránu, kterou se ovšem úřa
dy snažily zatajiti
a její význam zeslabiti. Již tehdy
hlavní stan rakouslm-uherský vynalézal obraty: "odVrchní velitel ruské armády lVikolaj Nikolajevié.

poutatiseodnepří

tele" a "zaujmouti
výhodnější postavem ,Jepchz pravy význam, porážka, byl hned pochopen. A rovněž již tenkráte se zmocnila hlášení úředních zprávo "postupu"
rakouských vojsk slovní hříčka českých vojáků: "Postupujem' jako
raci, brzo bu dem' v Hradci."
. Naděj e, že "b~dem' brzo v Hradci", a to s ruským bratrským
vOJskem, zachvátlla od září 1914 živelně český národ ve městech
a na venkově. Celé Cechy a Morava (její severovýchodní část
byla v tak zvaném válečném pásmu a podléhala přímo vojenské
správě) naplnily se radostnou vírou) že jen několik málo dní odděluje od
'"

•

••

v

,
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slavného vstupu ruskjch vojáků na českou půdu. Doufalo se pevně, že na
s v~továc1a vsl~élos~íce~í budou koz~ci na rychlých koních j iž v Cechach, a mez! ceskym hdem se rozlehal radostný popěvek: "Pečte
husy pro ty Rusy na posvícení." Důvěřivé opojení těchto zářijo
vých dnů zvyšovalo provolání (ze srpna 1914) nejvyššího velitele
ruských vojsk velkoknížete Nikolaje Nikolaieviče k rakousko-uherským národům,
které kolovalo vopisech mezi lidem
českým a znělo:
"NárodovéRakouska- Uherska!
Vídeňská vláda
vyhlásila Rusku
válku za to,žeRusko, věrno svým
historickým úkolům, nemohlo nechati Srbsko bez
Dopraz!OIJání zraněných 1)~júkl1 do pražské 2Jojenské posádkové
záštity a dopustiti
nemocnice na Karlově náměstí.
jeho poroby. Národové Rakouska- Uherska! Vstupuje v čele ruského vojska na
území rakousko-uherské, jménem Velikého Ruského Cara prohlašuji Vám, žeRusko už nejedenkráte prolévalo svou krev zaosvobození národů od cizáckého jha, ničeho jiného nemajíc na zřeteli, než
obnovení práva a spravedlnosti. I nyní Vám, národové RakouskaUherska, přináší svobodu a uskutečnění Vašich národních tužeb.
Vláda rakousko-uherská rozsévala po věky mezi Vámi rozbroje
a nepřátelství, neboť pouze ve Vaší nesvornosti spočívala její moc
nad Vámi. Rusko usiluje pouze o jedno: aby každý z Vás mohl
se rozvíjeti a prospívati, ochraňuje drahocenné dědictví otcův ~
jazyk a víru, a sjednocen s rodnými bratry, mohl žíti v míru a svornosti se svými sousedy, váže si jejich samostatnosti. Přesvědčen, že
Vy budete všemi silami spolupůsobiti k dosažení tohoto dle, vyzý:ám ,vás, byst:,e přijímali ruská vojska jako své věrné druhy a
bOJovmky za Vase ldeály."
3°1
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Vedle tohoto manifestu bylo rozšiřováno i jiné provolání, doII.) které však bylo podvrženo, rovněž jako
manifest, vydaný, jak se říkalo, ruským vojevůdcem Rennenkampfem (vskutku ruští Cechové žádali Nikolaje Nikolaj eviče, aby
vydal zvláštní manifest také k Cechům, jako byl učinil k Polákům,
ale marně). To ovšem českému lidu nebylo známo a proto i tak
zvaný carský manifest znamenitě rozněcoval luzné naděje po čes
kých krajích, a to tím
spíše, že se obracel pří
mo k českému národu.
"Cechové! S vavříny
na skráních stojí bratří
Rusové před branami
vlasti Vaší. Přicházejí
k Vám ne jako nepřá
telé, ale jako osvoboditelé! Právě na nivách
Vojells!eé dřevěné baráky v Praze na Letné.
haličských rozbili bratří
Rusové Vaše pouta a za
svobodu Vaši kladli životy. Zato stali se hrdiny dne. Cechové,
hodina slovanské slávy udeřila, nadešla chvíle splnění Vašich
snů." O manifestech se tvrdilo, že jsou shazovány ruskými letci.
Stejně i na Slovensku se rozhostila radostná důvěra, že Rusové
osvobodí slovenský lid z krutého maďarského područí.
Nemenší rozruch a radost vzbuzovala zprá va, že car přijal v slyšení předáky Cechů v Rusku a slíbil jim osvobození českého národa z rakousko-uherského područí. Uvažovalo se dokonce v poradách mezi starostou české obce sokolské drem J. Scheinerem
a prof. T: G. Masarykem o tom, že v době obsazení českých zemí
ruským vojskem budou Sokolové konati službu národní bezpeč
nostní stráže, pc případě národního vojska. V lele nadšení a dtJvěry
v Rusko stál přední politik český a vůdce strany mladočeské, který
až do světové války byl ochoten řešiti českou otázku v rámci Rakouska- Uherska a byl rozhodným stoupencem oportunistické politiky české, dr.K.Kramál\ poutaný kruskému prostředí také úzkými
vztahy osobními. Hned v prvních dnech válečných vyslovil nemněle cara Mikuláše
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pokrytě v "Národních Listech" přesvědčení, že svobodu českému
národu přinesou Rusové.
Vskutku však naděje v brzký Příchod Rusů na i'!1oravu a do Cech
nedoš~)I splnění. Německo pokusilo se hned v zápětí odčiniti rakousko-uherskou porážku a
zahájilo pod vedenim Hindenburgovým, jemuž byla podří
zena i rakouská armáda, postu p
na Varšavu. Předsevzatého
cíle, dobytí Varšavy, němec
ké vojsko sice nedosáhlo, ale
zabránilo, že Rusko nemohlo
využitkovati svébo vítězství
a proniknouti ještě hlouběji na
rakousko-uherské území. Od
druhé polovice září až do začátku prosince 1914 trvalo velké zápolení na východní frontě, jež skončilo nerozhodně a
přeměnou pohyblivé války ve
válku zákopovou (posiční).
Důvěra českého národa v Rusko nebyla však dm otřesena
a věřilo se obecně i dále, že
Spisovatel Josef Holeček.
slavné vítězství Rusko nemine.
Tuto víru podporovaly také zprávy ze západního bojiště, kde se
Němcům nepodařil plán zničiti francouzskou armádu do šesti neděl
a před příchodem pomoci anglické. Nadšení pak budila též odol~ost Srbska, které se chrabře bránilo proti přesile. Sice dne 2. proslnce 1914 bylo rakousko-uherským vojskem do by to Bělehradu, leč
tento úspěch potrval sotva několik hodin. V několika dnech byla
pru~k1m srbským útokem rak.-uher. armáda poražena a kvapem
vyklId1la celé území srbské. Toto "přeskupení" rakousko-uherských vojsk bylo uvítáno v Cechách se škodolibou radostí, a to tím
s~íš~? že ral~:)Uské vojen:ké velení učinilo z dobytí Bělehradu dar
Clsan Franusku JosefovI I. k 66. výročí jeho nastoupení na trůn.
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Zatím však mraky nad českým národem zhoustly. Jak vojenských, tak i civilních úřadů nezůstalo tajno protirakouské
smýšlení českého lidu a jeho nadšení pro Rusko, které se projevilo nejen v zázemí, nýbrž i na bojišti, kde čeští vojác~ odpírali poslušnost, dávali se na
útěk nebo přecházeli dobrovolně k Rusům. Proto v odvetu bylo zahájeno nelítostné
a často nesmyslné pronásledování českého života, aby duch
revoluce byl potlačen. Již ve
druhé polovici srpna 1914 počaly vojenské soudy odsuzovati civilní osoby z nepatrných
mnohdy příčin k několikale
tým těžkým žalářům a rovněž
bylo započato s pronásledováním
českého tisku. Hned v prvních
měsících války bylo zabaveno
přes 200 knih z doby předvá
lečné, mezi nimi spisy Karla
Havlíčka Borovského, J. Sv.
Machara, J. Holečka,AL Jiráska,
Poslanec Vde/av Klofdč.
SV. Cecha, Jar. Vrchlického,
spisy o Husovi, Husův list českému národu z 10. června 1415 a Denisovy Cechy po Bílé hoře;
byly to vesměs knihy, které utvrzo.valy české,~~bevědomí a burcovaly jeho touhu po samostatnostI. Dne 2. zarl byl zastaven deník strany národně-sociální ))Ceské Slovo« a o několik dni později
také list strany státoprávně pokrokové }}SaJJJostatnost'. To byl počátek kruté persekuce českého novinářství, která postupem doby
se citelně dotkla i jiných časopisů pražských a krajinských i tisku
revuálního. Vydáváni novin bylo vůbec znesnadněno zavedením
předběžné (preventivní) censury; každé noviny musily býti tři
hodiny před vyjitim předkládány censorovi k prohlídc~. Téměř
po každé byly noviny" vybíleny", nějaká zpráva byla v n1ch zaba-

vena. Casopisy byly stihány nejen pro to, co uveřejňovaly, nýbrž
i za to, že neuveřejňovaly články, oslavující vítězství rakouskouherských vojsk nebo panující rod. Rovněž bylo zakázáno
užíyati zpráv tisku neutrálních zemí.
Současně pak došlo k pronásledot!ání phdáků českého národa. Dne 4. září 1914 byl na
naléhání nejvyššího vojenského velitelství zatčen před
ní poslanec strany národně
sociální Václav Klofáč pro své
před válečné styky se Srbskem a Ruskem a pro protivojenské (antimilitaristické)
smýšlení. K zatčení bylo použito podvrženého dopisu,
jenž byl Klofáčovi poslán policejním provokatérem z návodu vrchního policejního
komisaře pražského Chuma
s výstřižky z francouzských
fil/sto lržite! krdlovstl'í českého
novin. Byl žalařován až do
kníže František Thun-Hohemtein.
července 1917, ač se přes
veškeré horlivé snahy vojenského soudu nepodařilo mu nic" velezrádného" dokázati. O něko
lik dní později byl zatčen redaktor a vůdce protirr.ilitaristické rrJádeže národně-sociální Emil ŠpatnjÍ, který později pro svůj proslov,
pronesený v internačním táboře v Gollersdorfu (v DolníchRakousích) při oslavě Husově r. 1915, byl odsouzen k čtrnáctiletému těž
kému žaláři. Vedle těchto byly zatčeny i jiné čelné osoby strany rárodně-sociální, proti níž se pro její antimilitaristickou činnost před
válečnou na počátku války obracela zášť vojenských úřadů nejvíce.
Tím však persekuce českých lidí nebyla vyčerpána. Policie z~_
hájila hon na šilitele opislJ ruskjch manifestů) které ve značném počtu
Obd.::kové

dějiny

nasÍ samostatnosti

20.

'O)-

)

SMÝŠLENÍ A STAV ČESKÉHO NARODA NA POČATKU VALKY

SMÝŠLENÍ A STAV ČESKÉHO NARODA. NA POČATKU VALKY

kolovaly mezi lidem, po případě i jiných protirakouských letáků;
pronásledovala i ty, o nichž se zdálo, že neprojevují s dostatek oddanosti a úcty k rakouslm-uherské říši a panujícímu
rodu habsburskému. Tak již
10. října 1914 bylo rozpuštěno
pražským místodržitelstvím,
v jehož čele stál českému národu v zásadě nikoli nepřátel
ský kníže Thun, zastupitelsfl'o
města Radnic u Plzně, poněvadž
s e prý o kázale nezúčastnilo bohoslužeb, konaných na oslavu
jmenin císaře Františka Josefa 1. V druhé polovici prosince pak bylo 26 členů téhož
zastupitelstva na rozkaz polního podmaršálka Schwerdtnera, náčelníka pražského vojenského velitelství, zatčeno
a započato s nimi vyšetřování,
za něhož starosta Pik skončil
sebevraždou. Daleko tvrději
skončily však procesy pro rozšiJ~ování ruskjch manifestů a leták!;.
Sla/'omír Kra/ochtJÍI, popraveny 22.listopadt/ I9I 4.
První takovýto proces byl veden vojenským soudem pražským a byl namířen především proti stavebnímu radovi pražského
magistrátu Antonínovi Matějot'skému) z jehož kanceláře se po Praze
šířily opisy manifestů. Na 32 osob bylo tehdy zatčeno a obžalováno, že usilovali o to, "aby se nějaká část od jednotného svazku
státního nebo obvodu zemí císařství rakouského odtrhla, nebo aby
se státu způsobilo nebo zvětšilo nějaké nebezpečenství zevnitř,
nebo nějaká vzpoura nebo válka občanská uvnitř, a to tím, že rozšiřovali spisy, které k takovým jednáním vybízejí, podněcují nebo
sváděti hledí". Byla to obžaloba pro velezradu. Výsledek soud-

ního procesu byl, že 22 obžalovanjch blo odsouzeno k I IJ letům těž
kého žaláře) jejž musili většinou odpykati za hrozných poměrů
hmotn ých a nevýslovného utrpení mravního v uherské pevnosti Aradu.
Ještě nelítostnější však a krutější byly vjsledky procestl, které byly
s českými lidmi pro rozšiřování ruských manifestů vedeny u vojen-

stejně

Rakouské Zákopy v Ha/iéi (u Břežan).

ského soudu vídeňského) jenž byl bezprostředně pod vlivem "Váleč
ného úřadu dohlédacího". Tento soud odsoudil celkem ve čtyřech
procesech I27 českjch osob k I g trestllm smrti a 24 J let1;m těžkého žaláře;
mezi odsouzenými byli jmenovitě: sedm občanů z moravského
Kyjova, na šedesát studentů z druhého ročniku obchodní akademie
brněnské a množství mladých studentú i dospělých osob jiných.
Těmito krutými tresty pro pouhou četbu proklamací měla býti dána
výstraha celému českému národu, jenž byl vojenskými úřady a na
prvním místě nejvyšším velitelem rakousko-uherských vojsk arci-

S11ÝŠLENf A STAV CESKEHO NÁRODA NA POČÁTKU VÁLKY

SMÝŠLENÍ A STAV ČESKÉHO NARODA NAPOČATKU VÁLKY

vévodou Bedřichem považován veskrze za velezrádný. Teror ovšem
českého národa nezlomil, naopak jen utvrdil jej v rozbodnÉm protirakouském smýšlení. Bylo ovšem nutno skrývati toto přesvědčení
před slídiv}Tmi zraky policie a mrzkých udavačů, kteří se bud ze
slabosti, bázně a hmotnébo prospěchu nebo z nízké osobní msty
stali mrzkými porrocniky rakouské válečné "spravedlnosti". Bylo
to sice jen několik jednotlivců, ale muka, jichž byli příčinou,
byla veliká.
Tresty smrti, vynesené proti českým lidem ve vídeňských procesech, nebyly vykonány, poněvadž ani vojenské úřady se neodvážily provésti popravy pro přečiny v celku přece jen neveliké.
Přes to však již tehdy prolila rakouská vojenská justice českou krev
a jednotlivci počali platiti touhu za svobodu a samostatnost národa
mučednickou smrtí. Prvním byl 25letý nadšený sokolský borec
Slavomír Kratochvíl) úředník v Přerově na Moravě, u něhož byly
nalezeny ruské proklamace a opisy protirakouského veršovaného
letáku, jehož poslední sloka zněla:

začátku prosince byl odsouzen týmž soudem k smrti provazem
krejčí Evžen 1Vlatějka pro urážlivé výroky o císaři Fr3ntiškovi Jo-

))Jsme Rakušany, císař nás volá!
Máme se na smrt proň nechat hnát
a sami vraždit! Proč? Nevíme zhola!
Pánům se zachtělo vojáčky hrát!
Nevědí ani
takoví páni,
co chudas sám v životě snáší běd,
když za ně v boji
ztratí nohu svoji
a když mu za ni dají - flašinetl"
Ještě s jinými třemi druhy byl Kratochvíl dopraven k vojer~
skému soudu do Moravské Ostravy, kde 22. listopadu 1914 byl po
několikahodinnovém přelíčení odsouzen k smrti; za hodinu po
rozsudku byl zastřelen. O n~ěsíc později byl na témže místě zastřelen redaktor národně-sociálního časopisu "Pokrok" v Pl ostějově
josef Kotek pro výrok, že český národ dosáhne světo"\ou válkou
samostatnosti a oddělí jako klín Němce a I'vIaďary. Již před tím, na

sefu L, kterýžto rozsudek byl "zmírněn" v.
trest zastřelením a byl
vykonán 9. prosince.
Současně byl odsouzen
k smrti ma1iřský pomocník Inocenc Skabalík, poněvadž prý svými rusofilskými řečmi
popuzoval l~ nenávisti
proti Rakousku- Uhersku; cestou milosti byl
mu však hrdelní trestproměněn v pětiletý
těžký žalář.
Za těmito

popravami a tresty následovaly
pak četné další. Rozsudky byly pro zastrašení českého o byvatelstva uveřejňovány
zvláštními vyhláškarni
úředními a novinami,
ale bez účinku. A stejOčinek 42 cm německého hmoŽdíle.
né, ba ještě horší pro...
následování počalo proti českým vojákům, kteří se ovšem netaJ1~1
necllUtí bojovati za Rakousko- Uhersko a při v hodných příležI
tostech přebíhali bud jednotlivě nebo ve skupinách k Rusům;
mnozí se pak pokoušeli nenáviděné vojně uniknouti tím, že se
sami nebo s porr.ocí kamarádů mrzačili. Již při ústupu rakouskouherského vojska v Haliči na začátku září 1914 byl nejeden český
voják zastřelen pro úmysl nebo pokus deserce a četní byli označeni
jako politicky 10 lezřelí (p. v. =. poEtisch verdachtig), což mělo
za následek, že byli všemožně týráni a přidělována jim nejtěžší
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a nejnebezpečnější služba (podivné se stanoviska vojenského bylo,
že posílání na bojiště bylo prohlášeno za trest). Aby českých vojáků
mohlo vůbec užíti, počalo vojenské velitelství přidělovati k čes
k ým pIu k ům spolehlivé německé, po případě maďarské důstojníky
a i jinonárodní mužstvo, což se za nedlouho provádělo důsledně.
Doma byl český národ hlídán zástupy četníků, policistů a špionů,
na frontě byli čeští vojáci pod dozorem ještě krutějším.
Podobné a snad ještě horši poměry než v Cechách a na Moravě
zavládly i na Slovensku. Také uvědomělí Slováci přijali válku
s odporem a chovali upřímnou náklonnost k Rusku a Srbsku. Na
nějaký odboj a veřejné protesty nemohli ovšem ani pomýšleti.
Pronásledování Maďarů dolehlo na ně ještě krutěji než dříve a
uherské žaláře se naplnily slovenskými lidmi často z důvodů velmi
tTlalichernýdr. Někteří Slováci uprchli před maďarským terorem,
jenž rovněž užíval špionů a falešnýcb svědků, do českých zemí,
kde zvůle úřadů přes všechnu násilnost byla přece o něco menší,
zčásti proto, že mezi úředníky byl nemalý počet dobrých Cechů,
kteří se různými prostředky snažili účinky vojenského teroru zmirňovati. Maďarští úředníci násilím donucovali slovenské vlastence
veřejně řečniti proti Rusům a Srbům a oslavovati rakouská a maďarská vítězství. A také tu se veřejné poměry časem ještě zhoršily
a docházelo k zatýkání a odsuzování čelných slovenských osobností. Již v době mobi1isace padl do rukou maďarských četníků
Milan Hodža, Jan ] esenský a mnozí jinÍ. Podobně jako z českých
zemí byly i ze Slovenska posnány podezřelé osoby do zákopů na
místa nepřátelskému vojsku nejvíce vystavená. K vyhlazovacímu
boji proti Slovákům užívali ovšem Maďaři i jiných prostředků.
Již počátky tohoto krutého mravního a hmotného pronásledování ukazovaly, jaký osud byl by uchystán oběma větvím českého
národa, kdyby Rakousko- Uhersko zvítězilo. Proto čím dále tím
více se rozšiřovalo přesvědčeni, že nepostačí sebe více radikální
protirakouské smýšlení českého obyvatelstva ani rozptýlené projevy slovem nebo skutkem, nýblž že celý český národ ve vzájemné
dohodě a podle plánu musí přiložiti ruku k dílu, aby odvrátil od
sebe hrozící nebezpečenství a zajistil si šťastnější budoucnost. Bylo
ovšem hned jasno, že uvnitř rakousko-uherské říše nelze zahájiti
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otevřenou revoluční

akci, která byla by bývala přivodila českému
národu nedozírnou pohromu; stačilo však, jestliže byla doma za~hájena a důsledně prováděna revoluce Skl::ytá) která spočívala v tom,
že úřední rozkazy byly prováděny opožděně nebo v jiném smyslu,
že se odpovědní vůdcové národa nedali donutiti k projevům pro
Rakousko- Uhersko, že čeští vojáci nekonali vojenských povinností

Protiruská pohlednice ví delfského pi/vodu.

a sbíhali k tak zvanému "nepříteli" - krátce všen:ožně podrývala
všecbnu mravní a bmotnou sílu, která ještě habsburské monarchii
zbývala. Vskutku uvědomělý trpný odpor českého národa proti
Rakousku- Uhersku byl záhy organisován do podrobností a stal se
nejpodstatnějším znakem českého domácího odboje) jehož se účastnil
dobrovolně a radostně každý příslušnik českého národa a jehož
účinky se projevily nejen v zázemí, nýbrž i na frontě. Tak začalo
plánovité "bourání" Rakouska- Uherska, které zasazovalo monarchii rány velmi těžké a proti němuž byla ochrana téměř nen:ožná.
Ceské země se proměnily v kraj jakýchsi spiklenců, kteří mluvili
k sobě zvláštní řečí, namnoze poubým pohledem a stiskem ruky,
a žili zcela odlišným způsobem od svého okolí. Velké rrlčeni se
rozhostilo nad českými kraji, mlčení, za nímž se skrývala vzdon-:á
3 11
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síla a pevná vůle. Proti tomuto chmurnému mlčení byly rakouskouherské úřady bezbranné; !Lohly zasáhnouti snad jednotlivce, nemohly však zkrušiti celek. Všechno jejich pronásledování bylo
snášeno s mužnou odolností, kterou udržovala neochvějná víra, že
Rakousko- Uhersko bude přemoženo a zničeno a že své hrozby do
budoucnosti nebude moci splniti. Jen málo slabochů a zrádců se
nalezlo v této velké chvíli mezi českým národem; český lid byl pak
jednomyslně protihabsburský jak na venkově tak i ve městech a bez
rozdílu stáří a pohlaví.
Svého cíle nemohl však český odboj dojíti bez rozhodného
vítězství Dohody nad Rakouskem- Uherskem a bez její vůle nejen
poraziti nýbrž i rozbíti Rakousko- Uhersko a dáti jeho národům
politickou svobodu. Vskutku však státy Dohody jak před válkou
tak ani v prvních letech válečných takovéhoto úmyslu nen:ěly.
Obracely se především proti Německu, v němž viděly hlavního
původce a strůjce války, a o Rakousku- Uhersku byly ochotny vě
řiti, že bylo Německem k válce svedeno. Tento názor vyplýval
jednak z klamného mínění o císaři Františkovi Josefovi I. a z neznalosti německých a maďarských úmyslů v Rakousku- Uhersku,
jednak pak z nevěco!Losti o pravém vnitřním politickém, kulturním, národním a sociálním stavu habsburské říše. Proto bylo nejprve nutno získati dohodové státníky pro plán české samostatLosti,
jenž s sebou nesl rozpadnutí rakousko-uherské rronarchie, a pře
svědčiti je o mravn! i jiné oprávněnosti českých požadavků; v nerozlučné souvislosti s tím pak byl úmysl zas8hnouti činně, vojensky po boku Dohody, aby český národ také prolitím své krve dokázal nároky a právo na svou san~ostatnost. Byla to práce, jak se
ukázalo, velmi svízelná, která však nakonec přinesla úspěchy znamenité, a spočinula na bedrech odboje zahraničního) jenž byl veden
Čechy, kteří dlelí buď již před válkou v zemích Dohody a při výbuchu války se do Čech nevrátili, nebo za války uprchli z Rakouska- Uherska po případě upadli do zajetí. Jak domácí tak i zahraniční odboj českého národa za světové války biJ; nejen plodem téže snahy}
nýbrž pracovalJ! také v nejužší souvislosti (1 z:zdjemné sZJornosti.
Také počátky zahraničního odboje padají do prvních dni váleč
ných, kdy se tvořily důvěrné kroužky osob radikálního smýšleni,
3 I2
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v nichž se uvažovalo o prostředcích činného revolučního vyStOupení českého proti Rakousku- Uhersku. Prvním úkolem jejich bylo
opatřiti si pravdivé zprávy o poměrech a náladě v zemích Dohody
a jejich šířením utvrzovati protiválečnou náladu doma jakož i in;.
formovati státy Dohody o skutečném stavu věcí v Rakousku- Uhersku a o smýšlení českého národa.
Tak vznikly v Praze zejména tři
takovéto tajné revoluční skuPiny, které pracovaly původně odděleně a
splynuly teprve na počátku r. 19 1 5
ve skupinu jednu. První skupina se
skládala Z členů strany svobodomyslné
(mladočeské) a kupila se kolem
redakce "Národních Listů", v niž
převládalo nadšení rusofilské a naděje, že české země budou osvobozeny Ruskem, a jejíž vůdce dr.
K. Kramář inforn:oval dohodové
vlády prostřednictvím redaktora
Vladimíra Síse, dlícího té doby v
hla vním městě Bulharska. Drtthá
skuPina se vytvořila ve straně státoprávněpokrokúvé) ale nebyla tak slepě
Dr. V. Bouček.
rusofilská jako skupina předešlá a
kladla své naděje také v evropský derrokratický Západ; tento kroužek vyslal již v druhé polovici září 1914 do Svýcar někdejšího
redaktora" Českého Slova" dra Lva Sychravu s úkolem, aby vešel
v informační styk s tiskem neutrálním a dohodovým a s českými
i slovenskými krajany, kteří bydlili ve Francii, Anglii a Americe.
Dr. Sychrava byl první z Čechů, kteří za války odešli do ciziny
s úmysly a cíli revolučními. Konečně třetí skupina vznikla kolem realistického časopisu ))Casu(( a hlavní její osobou byl prof. T. G.Masaryk.
Schůzky tohoto kroužku, které započaly po Masarykově návratu
z první cesty do Holandska, o níž bude řeč ještě dále, konaly se
v bytě advokáta dra V. Boučka. V této skupině rozhodně převládala
,
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pod -divem Masarykovým důvěra ve Francii a Anglii a pochybovač
nost o síle a úmyslech úředního Ruska.
Tím byly položeny pevné základy k tajné revoluční organisaci,
která svou hlavní práci počala po odchodu J'vIasarykově za hranice,
k němuž došlo ke konci r. 1914. Ale již před tím se znamenitě projevil v Rusku a ve Francii protirakouský a protihabsburský odpor
zahraničních Čechů, kteří hned na počátku války zzhájili otevřený
tl vojenský odboj proti Rakousku- Uhersku v důvěře, že přinese také
svobodu vlasti.

ČECHOSLOV;\CI V RUSKU. "ČESKA DRUŽINA"

působil
řečtiny

na ruských středních školách; vedle profesorů _latiny a
byli to jmenovitě učitelé tělocviku, kteří byli z Cech vysíláni z velké části "Českou obcí sokolskou". Také dělnický živel
byl zastoupen v pozoruhodném množstvÍ) hlavně v železářských
továrnách jižního Ruska a v českých průmyslových závodech,

ČECHOSLovAcI V RUSKU

NAPočATKU SVĚTOVÉ VALKY A]E]ICH PROTIRAKOUSKÉPLANY.

VZNIK "ČESKÉ DR U2:INY"

Ceskoslovenskj živel počal se usazovati na rozsáhlém území carského
Ruska ve značnějším počtu záhy v druhé polovici předešlého sto-

letí. Nejpřednější příčil10U tohoto zjevu bylo, že Češi a Slováci
nacházeli v Rusku příznivé podmínky pro své hospodářské podnikání ať již rolnické a řemeslnické či tovární a obchodni; politické
záměry jich sem nevedly. Nejvíce česk:fch rolníků se usídlilo jednak
v jihozápadních končinách evropského Ruska, obzvláště na Volyni
a v Podolí, jednak na Kavkaze, žili však roztroušeně i jinde, na pří
klad v západní Sibiři. Úrodná půda odměňovala s dostatek jejicb
pracovitost, jíž vynikali nad ruské selské (mužické) okolí stejně
jako svými odbornými znalostmi hospodářskými.
Nemalý počet Čechů a něco Slováků žilo také t' rttznjch měs
tech Ruska, zejména v hlavním městě Petrohradě (dnešním Leningradě), dále v Moskvě, Kyjevě, Oděse a i jinde; největší slovenská
kolonie byla v blavním střcdisku tebdejšího ruského Polska, ve
Varšavě. Tito městští českoslovenští osadníci (kolonisté) živili se
převážně řemeslem a obchodem a svou zručností a vytrvalostí dospívali časem k značné zán~ožnosti podobně jako krajané, zaměst
návající se zemědělstvím. Důležité místo zaujímali Češi v ruském
pi"\'ovarnictví (sládci) a mydlářství. Jistý počet českých vzdělanců

Česká vesnice na Rusi (Kvasi/ov

IJa

f/í'l;'lIi).

které byly na ruské půdě zřizovár:-y (nay p!íklad yto~á7na firmy
Laurin & Klement v Moskvě); bylI to. vetSlnOU delmcl odborne
pokročilí (specialisté), jimž byly svěřován,Y dů~ež~tější a odpov~d
nější práce. Nechyběli ani čeští hudeb;1ícl, sv~lmlž se byl~.n;ozno
setkati na nejrůznějších místech ruske velense. Celkem ~11o roztroušcně na počátku světové války v Rusku na 60.000 az 7°. 000
Čechoslováků.

Jednotícího společenského a m~šlenk~:ého s;řediska mezi tě
mito krajany, kteří se ovšem ztrácelI v motl ruskeho obyvatelsvtva"
před válkou nebylo a jen )?o?~~zud j~ nahrazO\~al ?d r._ 1?1 I cesk!
tjdenní časopis ))Cechoslovan } JeJz vydaval v Kyjeve V. SVlhovsky.
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V místech, kde byly kolonie početnější, vznikaly české spolkJi
s účely podpúrnými, vzdělávacími nebo zábavnými. Tak v Petrohradě byl "Ceský výpomocný spolek", v Moskvě "Ceský krou-

bodě a demokratickém zřízení. Zpátečnická ruská vláda nechovala
příliš přátelsky ani vúči českým školám, které si svým nákladem

se

zřídili

naši krajané
'Te volyňských a
ka vkazských osadách, a poruštila je.
Nemalý význam,
jak se neblaze ukázalozejména vprvnich letecb váleč
ných, měla mYšlenkOlJá nejednotnost
mezi Cechy usazenými v Rusku; z
této nejednotnosti
vyplývala pak i
rozdílnost v názorech na osvo bozeni
československého

Čeští profesoři na D. D. Obolenském žemkém gj'1J11zasiu v Charkově.

žek", "Zpěvácký spolek Lumír" a "Cesko-ruský spolek paměti
Jana Husi", v Kyjevě "Dobročinný a vzdělávací spolek Jana
Amosa Komenského" (vydržoval místní českou školu) a ve Varšavě "Ceskoslovenská beseda". V několika městech byly česko
ruské sokolské jednoty a něco společkú se konečně utvořilo mezi
českými usedlíky na Volyni. A jako nebylo mezi jednotlivýrl1i
československými koloniemi a spolky pravidelných a cílevědo
mých stykú, nebylo v nich také rušnějšího života politického,
jemuž nepřálo již samo úřední prostředí ruské, stojící úplně ve
službách carské samovlády (samoděržavi) a potlačující rozmanitými prostředky, často hrubým násilím, toully po občanské svo~

národa z rakouskouherského područí. Příčinou rozdílú ve smýšlení
ruských Cechú byla namnoze rozlič
ná délka jejich pobytu v Rusku a nestejné posuzování
veřejných poměrú

Car l'v1ikuláš ll.

ruských; uplatňo
se svjm s)'nem korunním princem Alexijem lVikolajevičem.
vala se též rúznost
jejich stykú se starou vlastí. Starousedlíci, kteří pobývali v Rusku
dlouhou dobu, nebo se tu dokonce již narodili, splynuli s ruským
prostředím a přijali nejen ruské občanství, nýbrž zčásti i pra \"Oslavnou víru. Mnohým z nich ne byla cizí představa, hlásaná v některých
10 uzích ruské veřejnosti, že všicbni slovanští národové budou

..
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sjedroceni pod vládou carského rodu Romanovců a přijrr.ou východoslovanskou osvětu, za jejíž nejpodstatnější znaky byly pokládány ruský jazyk a pravoslaví, po případě neomezená, sarr.oděržavná vláda carova.
Tato představa byla ovšem v úplném rozporu s touhami vět
šiny českého národa, která si přála svého osvobození především
proto, aby mohla neomezeně rozvinouti a uplatniti svou národní
svéráznost. Nesoublasila s ní ani značná část ruských Cechů, jmenoviťě ti, kteří do Ruska přišli teprve nedávno. Uvědomovali si
značné rozdíly mezi myšlenkoyým světem českým a ruským a obávali se nebezpečí pro československou osobitost, jež by plynulo
z těsného svazku mezi ruskou říší a československým národem;
nemálo také při tom padalo na váhu vědomí podstatných osvěto
vých rozdílů ruských a českých, jakož i velmi zaostalé veřejné poměry ruské vůbec (samovláda panovníkova, zpátečnický, protidemokratický a protisociální směr vlády atd.), zatím co české prostředí bylo po všech stránkách daleko pokročilejší a prosyceno
myšlenkami demokratickými. Proto pokroková část ruských Cechů
dávala přednost plánu, aby byl vytvořen spolek svobodných a
rovnoprávných národů slovanských, jenž by pěstoval myšlenku
slovanské vzájemnosti především na poli osvětovém a hospodář
ském. Leč ať smýšlení pokrokového či konservativního, všichni
Cechové 1) Rusku bJ'li při výbuchu svělové válkJ' naplněni neochvějnou vírou,
že válka přinese svobodu československému národu, a lo pomocí ruskou. Tuto
víru, jak jsme viděli, sdílel stejně pevně v prvních měsících války
také náš národ doma.
Jako vůbec v životě ruském tak i mezi ruskými Cechy způso
bila válka ohromný převrat. Rakousko-uherské vypovědění války
Srbsku a Rusku vznítilo v ruském lidu bojovné nadšení. Obecně
vládlo přesvědčení, že Rusko bylo Rakouskem a Německem bezprávně napadeno a že chce svým mečem ochrániti slovanské bratry,
jako činilo již ve starších dobách, při čemž se myslilo ovšem jen 118.
Srbsko. Toto přesvědčení o slovanské povaze a cíli války bylo podporováno výroky cara Mikuláše II. a nejvyššího velitele ruské armády velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče a chováním některých
členů vlády, v jejíž čele stál J. L. Goremykin. Zdánlivě je potvr-
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(věcně ovšem nesprávné nebo aspoň ne~
přesné) německého kancléře Bethmanna-Hollwega v říšském sně

zovalo též prohlášení

mU, že počfnajíd válka jest bojem mezi Slovanstvem a Germánstt!em.
Tato všeobecná slovanská nota,je:ž však, jak se ukázalo, postrádala

!vlanifes/ace Čechú v Moskvě 110 Tverské třídě 110 počátku l'álky
(nápis na standard!: "Za vítězstl/Í SIOl'Ol1stl'a. Nazdar!").

přesného obsahu, naplňovala přirozeně ~adostí tak~ č~ské ~y:stěh~
valce v Rusku, v nichž se rázem probudilo odhodla11l dobyu s pnspěním Ruska českému národ~ s.;o?odu.
. v, ~
,
Hned v prvních d~ech .valecnycl; kon~l.l r~sltv Cechove ~ ruz~
ných městech slavnoslm projez;y pro z'alku) p~l 11lchz upozorno.;ah
též na cíle své, jako na příklad v Petrohrade" kde, 5: srpna v cevl~
českého průvodu byla nesena standarda s ruskym naplsem: "Bratr!,
osvoboďte Cecbii".'Petrohradští Cechové se shromáždili předAlex
androvským divadlem u pomníku carevny Kateřiny a za zpěvu
písní: "Hej Slované" a "Kde. domov můj" u?írali se po Něvsk~t;n
prospektu k Zimnímu dvorcI a k vyslanectvlm Dohody, provolao

,
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vajíce slávu Rusku a hanbu Rakousku a Německu. 11r'.ozí z Cechů
v prvním nadšení přestoupili k pravoslavné víře. Podobné manifestace se konaly v Moskvě, Varšavě, Oděse, K yjeyě, Charkově,
J ekatěrinodaru a i jinde a vzbuzovaly namnoze nemalou pozornost
ruského obyvatelstva. Tím byl po prvé vzbuzen hlubší zájem širší
ruské veřejnosti o české porr:ěry, jehož před válkou nebylo; Rusové neměli v celku do té doby o českém národě téměř ani ponětí
a stejně ruská vláda se nezaná~ela plány osvoboditi český národ
a rozbíti Rakousko- Uhersko. Teprv nyní došlo k jistému obratu
a ruské noviny počaly přinášeti o Ceších články a zprá vy, namnoze
však nesprávné a přehn2.né. Také Ceši snažili se podporovati probuzený zájem uveřejňováním ruských článků ve svýcb novidch
"Cechoslovanu", později pak, jak ještě bude ukázáno, také v nových časopisech" Cechoslováku" a v "Cesko-tusk~m sjednoceni".
Vzbuzená pozornost ruské veřejnosti o českou otázku řídila se
ovšem potřeba11'i a poměry ruskými.
Tyto manifestace nebyly však jediným projevem rusofilství
ruských Cechů a jejich touhy po boji s Rakouskem- Uherskem. Za
nimi následovaly v zápětí projevy další a mmnoze mnohem významnější a dalekosáblejši. Ceské spolky zahájily zimničnou čir:
nost, z níž vzešly různé holdovací telegramy, pamětní spisy a deputace, které byly předkládány a vysílány k členům ruské vlády a
i k samému carovi. (eši, kteří byli až dosud rakousko-uherskými
poddanými, žádali o propůjčení státního občanstVÍ ruského a o dovolení ke vstupu do ruského vojska. Vedle toho účastnili se činně
rozmanitých ruských akcí válečných, zejména ve prospěch raně
ných a invalidů. Vším tím dávali najevo, že přetrhávají nadobro
své svazky s rakousko-uherskou monarchii. Přes to musili namnoze
vytrpěti na počátku války mnohé nepřijemnosti (zatýkání a věz
nění), když ruská vláda nařídila odstranění a internování poddaných nepřátelských států, jimiž právně byla také většina ruských
Cechů. Mnozí z nich byli dokonce propouštěni svými zaměstna
vateli a vydáváni tak na pospas hladu. O tyto pronásledované krajany staraly se borlivě místní české spolky, které přes znění svých
stanov počaly vystupovati také politicky, a jejich zakročováni
u ruských úřadú vedlo pravidelně k cíli, takže čím dále tím yícese
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ulehčovalo právní postavení těch Cechú, kteří byli občany ra-

kousko- uherskými.
.
.
Ale i jinak získali ruští Cechové) třebas pracov~h vnelprve roz~
ptýleně) hned v jiJrvním měsíci válk)! pozoruhodnjch uspechu. V prv11l

Skupina petrohradj"kých Čechů, kteří v srpnu I9 I4 přijali pral 'oslaví.

polovici srpna rozhodl se "Cvcsl~ý, v})omocný :pole!<::~ V, Petr~
se po vypovedem valky vytvonl zv~astm prot."rakouský výbor, na návrh knihovníka petro~1.tadske AkademIe
nauk Jiřího Klecandy (syna zná~ého českého spIsovatele Jana Kl~
candya bratra cestovatele.a .sPlsc:va~ele Jana Ha ~1asy),. a~~ byla vyslána tříčlenná deputace k lJZln/strov! vmtra 11:1aklakovz a k lJJ!1lZJ tl OlJZ zahra:
ničních věcí SergějJ Dimitrijeviči Sazonovi. Učelem této deputace, kte:~
se skládala z Jos. Bart~še, J. Klecandy a Fr: Reifa; bylo zpra Vltl
ruskou vládu o smýšlení Cechů a dosáhnoutI od Dl ochrany a pohradě, při němž

:po
Obrázkové

dějiny

na;:;í samostatnosti
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moci v boji za osvobození českého národa. Deputaci dostalo se
vskutku od ministra vnitra slibu podpory a ochrany a od ministra
zahraničních věcí vyzvání, aby předložila české požadavky písemně. Stalo se tak hned li příštích dnech. Jiřím Klecandou byl
vypracován žádaný pamětní sPis (t. zv. dokladná zá~ska), v němž
podán nástin důležitějších politických událostí v českých zemích
od zavedení rakousko-uherského dualismu, s potřebnými poznámkami o Slc,vácích a zmínkami o německém a maďarském útisku,
dále zeměpisný a statistický přehled osvětového a hospodářského
stavu československého národa, jehož jednota byla zdůrazněna,
a pozoruhodná připomínka neblahého stavu lužických Srbů (" Takový národ ... skutečně zaslouží podpory silnějšího bratra, velkodušného ruského národa"). Památné toto memorandum, které žádalo osvobození československého národa, jeho spojení s Jihoslovany a připojení lužických Srbů k českému státu ("Lužice až do
nynějška právně náleží ke koruně sv. Václava"), bylo vytištěno
a předloženo carovi a petrohradské ministerské radě. K němu byl
přiložen list tohoto znění:
"V historické dni zápasu Germánstva se Slovanstvem, jež prožíváme, Ceský výpomocný spolek v Petrohradě, jako předsta vitel
petrohradskýcb Cechů, se rozhodl obrátiti se s přiloženým pamět
ním spisem k ministerské radě, jež je tak příznivě nakloněna čes
kému národu.
Nyní, kdy všichni lepší lidé českého národa jsou buď vězněni
nebo jakýmkoli jiným způsobem přinuceni mlčeti, kdy celý desetimilionový národ československý, mající vždy vroucí lásku ke
všemu Slovanstvu, ale zvláště k velikému Rusku, je zbaven možnosti vysloviti své posvátné my, nyní osmělujeme se předložiti ministerské radě k úvaze tento pamětní spis s nejpokornější prosbou,
aby obrátila pozornost na útrapy, které československý národ prožívá již několik století ve všech oborech života kulturního i materiálního, a na možné strašné následky rakousko-uherské politiky
pro všechno Slovanstvo, politiky, která s heslem "divide et impera" (rozděl a vládni) vždycky se snažila nej en rozděliti, ale i znepřáteliti jak maloruskou větev s ruským národem, tak i slovenskou
větev s českým národem.
)22

V mkotlsko"lIher.rkjch zdkojNCh.
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Přípravné práce poslední doby ve všech českých politických
stranách dávají nám mravní právo tvrditi, že uskutečnění návrhů,
námi uvedených, potěšilo by hluboko celý československý národ,

Československá deputace, p1'ijalá carem ldiku!ášem I I.
ve s!.J,šení I7· ZáN I9I 4 v Carském Selu (od le!)a: j. Országh, Val'ša/)a; j. Klecallda,
Petrohrad; Oto Červený, Kyjev; Sv. KOl1íéek-H~orský, Moskva).

že osvobození od surového německého i maďarského režimu pozdvihlo by ducha deseti milionů lidí, způsobilýcb i přejících si
pracovati nejen ve prospěch svého národa, ale Slovanstva vůbec,
přejících si jíti s ním i s Velikou Rusí ruku v ruce.
Pokládali jsme Za svoji svatou povinnost dotknouti se na konec
i Lužických Srbú - posledních zbytkú polabských Slovanú,
neboť tento národ, zoufale zápasící o svoje bytí, právě tak nemá
možnosti zvednouti svůj hlas."
Memorandum petrohradskýcb Cechú bylo prvním písemným
revolučním programem českého odboje proti Rakousku- Uhersku
a stalo se také základem pro další jednání ruských Cecbú s ruskou
525

ČECHOSLovAcI V RUSKU. "ČESKA DRUZINA"

ČECHOSLovACl V RUSKU. "ČESKA DRUŽINA"

vládou. Vedle něho došlo současně k jiné význačné politické akci
podobného druhu. Dne 20. srpna byli v moskevském Kremlu
p6jati earem v s(yšení zástupeové české kolonie moskevské A. Hrabě,
Sv. Koníček a L. Tuček, kteří carovi předložili krátký pamětní
spis, prosycen)T silnou náladou rusofilskou, jenž vyslovoval přání;
aby bůh pomohl carovi "do rodiny slovanských národů uvéstl

Skupina česk)'ch dobromlníků Z liloskvy v "České Družillě" (KJjev) Září r. I9I4).

i náš národ československý se zřetelem k jeho historickým právům
v jeho historických i národopisných hranicích". Pamětní spis
skončil pozoruhodnými slovy: "Nechť zazáří svobodr:á a neodvislá koruna sv. Václava v paprscích koruny Romanovců" Ct. j.
panujícího rodu ruského). Carova odpověd' české deputaci zněla
všeobecně: "Dejž bůh, aby se Vaše přání vyplnilo. Já učiním vše,
co bude v mých silách ... " Svým duchem lišilo se merr::orandum
moskevských Cechů podstatně od men~oranda Cechů petrobradských, jejichž rusofilství bylo daleko střízlivější. Rozdíl ten byl
předzvěstí prudkých sporů, jež se v příštícb dobách vyvinuly mezi
ruskými Cechy a o jejichž základu byla učiněna zmínka již výše.
Jak patrno, uplatnila se myšlenka dobytí sarr..ostatnosti čes
kého národa u ruských Cechů hned v prvních dnech válečných

PHraha a .rvěcení praporu "C'e.rké DružillY"
lIa Sofíjsklm náměstí vKJjeve 11. října (28. záhrus. data) 1914.

několika
lečný zájem

místech a nezávisle na sobě. Bylo přirozeno, že spovedl rozptýlené české spolky k pokusu o sjednocení
a \TvÍ-mdování ústřední organisace, aby svým snahám dodaly vět
šíh~ důrazu. Na popud moskevských Cechů a na radu bývalél-:o.
ruského konsula v Praze Zukovského došlo v Petrohradě v polov?e?
ZáN k několikadennímu sjezdu zástupe!] l1ejl)ětšíeh č~skjeh a_slov~nskjeh osad
v RUJku, Petrohradu, Moskvy, Kyjeva a Varsavy. Na Sjezdu bylo
usneseno zříditi ústtední orgán československých spolků, "Radu
Cechú v Rusku", a byl zvolen přípravný výbor, jenž měl vypraco~
vad příslušné stanovy, předložiti je .vl~dě k ~chvále~í. a svvol~tl
první schúzi. Kromě toho vykonalI sJeZ?Ovl. d~legatl n~k?hk
návštěv u významných ruských osobnost!, ze)mena u mln1stra
na
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Sazonova, nakloněného Cechům (prohlásil obnovení českoslo-ven
ské samostatnosti za součást plánů ruské vlády), a vypracovali
memorandum, obsahující žádost o zřízení dvojjediného česko
slovenského království (s Lužicí), a adresu carovi. Ministr
Sazonov vymohl také, že IJ.
Září I9 I4 přijal car čfJ!ři zástupce
sjezdu) ktetí předložili zmíněné
memorandum a opakovali přá
ní, které vyslovila delegace
Cechů moskevských při první
audienci (aby koruna sv. Vác'lava zazářila v paprscích rodu
Romanovců). Při této audienci
se car velmi zajímalo myšlené
budoucí hranici českého státu
a vůbec se zdál býti přáním
Cechů velmi nakloněn. Do veřejnosti se však o tomto slyšení
Cechů - na rozdíl od slyšení
prvního - dostaly pod vlivem různých okolností zprávy
skrovné; zejména se uplatnila
protičeská neptízeň dosti silPraporečník "České DruŽiny"
ného kruh u na carském dvoře
jar. Heyduk s prapcre1l1.
přejícího Němcům (germanofilové).
Dvojí přijetí rusk)'ch Cechů carem v době tak krátké bylo jistě
pozoruho~ným vnějším úspěchem, kter)! posílil českou sebedův~ru n~Jen v Rusku - pozdější ústní podání opředlo podrobnosti audIence legendárními výmysly - , nýbrž i doma, kamž
pověst o audienci pronikla. Ve skutečnosti však ani osobní přízeň
carova k Cechům - příznačně však připomněl car 17. září české
deputaci: "Vy jste, pánové, ruští Cechové, ale co řeknou Vaši
rodáci za hranicemi, v Cechách" - ani náklonnost ministra
Sazonova a i některých jiných vysokých osobností nepostačovaly,
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aby se Cechům dostalo od ruské vlády závazných a přesných slibů
stran dobytí české samostatnosti a aby je ochránily před nepřátel
stvím kruhů germanofilskýcb, které pracovaly skrytě i otevřeně
proti snahám českým. Ostatně vratkost českého postavení tkvěla
i vsamých ruských Ceších, kteří již na petrohradském sjezdu ukázali svou nejednotnost. Také
v pokrokové části ruské veřej
nosti, stavějící se nepřátelsky
proti carskésamovláděa jejím
neblahým důsledkům v životě veřejném a smýšlející ,íce
kosmopoliticky než slovansky, nesetkávaly se osvobozovací snahy Cechů, opír?,jící se o cara, s valným porozuměním a zvláštní přízní;
tento chlad byl ovšem z nemalé části zaviněn tím, že i ti
Rusové, kteří byli vice naplněni znalostí Evropy, měli o
českém národě, o jeho postavení a smýšlení vědomosti
velmi chatrné.
Hned na počátku politické
činnosti českých spolků na
Dr. T/. Vondrák loučí.rej1l1énem ruských Čechii
Rusi vznikla _ rovněž na
s "Českou Družinou".
několika místech a nezávisle
na sobě - 112]šlenka podepříti české snah] osvobozúvací vojemk)') zříditi
zvláštní československý voj enský oddíl dobrovolnický, jenž by bojoval po boku ruského vojskaa mravně zavázal ruskou vládu k podpoře českých plánů. O uskutečnění tohoto úmyslu si největší zásluhu
získaly české osady v Moskvě (zde obzyláště L. Tuček, ředitel
filiálky firmy Laurin a Klement, a Sv. Koníček), v Petrohradě
a Kyjevě. Po některém předběžném jednání Předložili jiŽ 4. srpna
I9I4 moskevští Cechové vládě příslušnotf Žádost) v níž se prohlašovalo, že cílem dobrovolnického sboru českého jest osvoboditi
329
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české země z rakouské poroby a že jeho úkolem bude vznítiti při
ypádu ruského yojska na území rakousko-uberské povstání v čes. kém lidu. Tato žádost byla
ruskou yládou" přijata velmi
příznivě, hlavně se zřetelem
na velký počet slovanského
a především českého živlu
v rakousko-uherské armádě;
předpokládalo se, že český
vojenský oddíl v ruské armádě bude působiti na rakousko-uherské vojsko rozkladně. A tak již I 2. srpna
byla žádost moskevských Cechů přijata ministerskou radou a 20. srpna bylo schváleno také vojenskou radou
zřízeni českého oddílu v ruské armádě, který dostal i méno
nCeskáDružina" (Sv. Koníček
navrhoval původně pojmenoyání: "Husitská Družina",
petrohradští Cechové mluvili
o husitském pluku českých
dobrovolníků). Tato »)DružiPodp/!lkol'J1Ík SOzel1(01)ič v čele "České Drt/:ž'Jl1J'"
.
1
na((
měla by' ti vOJ ens 'y orgaph odjezdu na bojišté.
nlsm-ána v oblasti kyjevské a
získáváním (náborem) českých dobrovolníků byl pověřen česl:ýspo
lek v Kyjevě, poněvadž v jeho okolí byly nejsilnější české osady. Zároveň bylo ustanoveno, že v českém vojenskérn sboru mají b:vti
všichni velitelé a úřednici, část lékařů, dále nejméně třetina dústojníků a velících poddůstojníků a konečně všichni neřadoví vojáci Rusové.
Rozhodnutí ruských Cechú postaviti dobrovolnické vojsko
české bylo krásným důkazem vlasteneckého uvědomení, opravdovosti a o běta vos ti i dokladem politické zralosti. Zřízení "Ceské

Družiny" stalo se pak pevným základem, na kter~m bylo pře.s
yelké ~btíže vybudováno velké českoslove~ské vOjsko na RUSI;
jež mělo dosáhnouti tak slavných -úspěchů; 1 v tom byla "Ceska
Družina" ieho znamenitým před~hůdcem.
.
Již dne 28. srpna
přistoupil první velitel
" Družiny"
. podplukovník LotockcÝ v Kyjevě k
organiJaci českého sboru dobrOlJolnickébo. Ceské spolky
v Petrohradě, Moskvě,
Kyjevě a ve Varšavě zahájily mezi svými krajany
čilou agitaci osobní vysíliním plnomocníků iagitací tiskovou; mimo to
také někteří jednotlivci
(zej ména nadšený J. Heyduk) ujalise této radostné
práce. Jestliže jíž před
úředním povolením" Ceské Družiny" přihlašo
vallse čeští do brovolníci,
stejně po povolení velmi
Odjezd "České Družiny" Z Kyjeva 1Ia bojiště.
mnozí nečekali na vyzvání a spěchali plniti vlaste. '
nedmu povinnost. Odjezdy dobrovolníků. do Kyje,ra ~yly SpOjOvány s manifestačními projevy slovanským1 a byly provaze,ny nadšenÝmi řečmi i zpěvem; vzbuzovaly velkou pozornost ta~,,-e oby;:~~
telstva ruského. "Nádraží pylo tehdf naše'~ - ,zapsal Sl pozd~js:
plukovník čsl. vojska J. Svec o odjezdu cesky~h dobrovo111lk~
z J ekatěrinodaru - "nás pět. naděl~lo. te~dr: v1ce r~zruchu nez
pět tisíc jiných vojáků." 1Y~ez~ p;:vnuIll ~o!eh ~o Kyjeva ~~bro
volníci petrohradští a za n1m1 nasledovah cetn! dobrovo111lcl kolonií ostatních.
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Byly to radostné chvíle, plné důvěry a nadšenÍ. V posledních
dnech srpna ~ na počátku září byly organisovány první dva oddily
(r?t!) "D:.už~n!" , - původr:ě se předpokládalo, že se dobrovolnlkv~ nepr1~l,asl VIce - , k mmž v několika dnech přibyly ještě
dalsl dva; Zr1zena byla také poddůstojnická škola, hudební oddíl
a vozatajstvo.
Celkem se při
hlásilo na půl
osma sta dobrovolníků, takže
"Ceská Družina" čítala při
svém vzniku s
ruskými důstoj·
níky, [oddů
stojníkya neřa
dovými vojáky
na tisíc mužů
(Slováků bylo
však mezi nimi
"Česká Družina" phcháZí u Brodů po prvé rakol/.rké hranice.
velmi málo).
První velitel
"Družiny" podplukovník Lotocký, který zanechal po sobě mezi
"druž~niky" dobrou pověst, byl záhy vys·třidán na přimluvu moskevskych Cechů podplukovníkem SozentcvičeJJ1. Do důstojnického
sboru bylo jmenováno několik Cechů (mezi nimi byli: Cejp) Ceček)
~l. Klecanda) Husák), kteří byli dříve důstojníky v rakouskoubers}~~ ar:n.ádě: ~.ostat?ích dobrovolníků velmi záhy vynikli a
pozde)1 !'U~~l ~ulez1t~~ u,l~hu: !ťerlinger) Svec) Vašátko) Voženílek,
J. S_t~y a ]lm. "D.ruzlna tV?ř1la svým duchem výjimku v rusk:é
armade. Byla promknuta myslenkou sokolskou a demokratickou
která se projevila zavedením bratrského [on:ěru, tvkání a dobro~
\'olné kázn~.,. Za takového stavu pokračoval její ~ýcvik rychle.
, Na 11. !1Jen (podle ruského kalendáře na 28. září, den sv.
Vac~a~a) bylo pr<;> ,,~ružinu~'. ustanoveno složení přísahy a odevzdam praporu, Jenz byl vyslt moskevskými dárr,ami v symbo-
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lické sestavě: na jedné straně byla ruská trikolora, na druhé pak
svatováclavská koruna. Později do rohů byly umístěny znaky Cech,
Moravy, Slezska a Slovenska.
Tato významná slavnost se
konala ~a Sofijském náměstí
v Kyjevě a účastnili se jí za
pHtomnosti velkého počtu
obecenstva ruské úřední kruhy a zástupcové českých kolonií. Prapor byl posvěcen
ruským duchovenstvema promluvou podplukovníka Sozentoviče a zástupce kyjevských Cechů dra Vondráka
byl odevzdán "Družině".
"Bratří," prohlásil dr. V.
Vondrák, ),nastal nám veliký
a historický okamžik. Naše staré cíle a přání se uskutečňují.
V "Ceské Družině" vidíme
českou armádu, jejímž úkolem jest jíti do boje se starým
nepřítelem českého národa, do
boje proti Rakousku- Uhersku. Veliký cíl, pro nějž jdete
do boje, vyžaduje také velikého hrdinství. Vy jste pravým
Anton/Jl Grmela, dobrovolník "České Družiny",
popralJeltý rakouskjm vojskem.
sborem vítězství nebo smrti.
To není žádná fráze, nýbrž
neúprosná skutečnost. Pro vás není žádného zajetí! Nikdo z vás se
nepodrobí ponižující popravě! Vy musíte zvítěziti nebo zemříti!
Ale vy zvítězíte! Vy jste již dnes dobyli srdce ruského národa!
Tyto city musí vám býti posvátné! Bratří, přeneste je ve svých
srdcích do Cech jako zástavu příštích bratrských vztahů mezi novými Cechami a Ruskem !(,
Byla to chvíle, která pohnula srdcem všech. "To se prsa
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dmula, srdce bušila a najednou jsi měl v očích vláhu. Obřad byl
po ruském z vyku, každý musel napřed políbiti evangelium a potom
prapor. To evangelium, to bylo vidět, políbil každý jen tak ve
vzduchu, ale prapor každý popadl, v pěsti sevřel a přitisld k ústům,
jako by v ruce držel už splnění svých nejvřelejších snů. Kus látky
je to, dvě barvy, a co ty dvě barvy hovoří člověku, který za čest
jej ích i de položiti svůj život." Praporečníkem "Družiny" se stal synovec básníka Adolfa Heyduka JaroslavHť)l duk.
Tak se přiblížila chvíle odjezdu, na niž s ohledem na zprávy
o vítězném postupu ruských vojsk v Haliči čekali mnozí družiníci
netrpělivě v obavě, že vlast bude osvobozena bez jejich účasti.
Odjezd na bojiště byl ustanoven na 22. říjen. Před ním se kyjevští
Ccši slavnostně rozloučili s chrabrými dobrovolníky. Všichni byli
přesvědčeni, že krásný sen jejích života, svoboda utlačené otčiny,
bude splněn co nejdříve. A stejné nadšení českých osad provázelo
družiníky po cestě ("mnoho buchet a koláčú jsme si odváželi
s sebou," píše starodružiník a posléze generálM. Cíla), která je
vedla nejprve do Cholmu. Dne 27. října přešli za zpěvu písní
u města Brodú rakousko-uherské hranice a po třídenním, nadmíru
rychlém pochodu dosáhli Lvova, odkudž byli železnicí dopraveni
dále na západ směrem k městu Jaroslavi. Zde octli se ve středu
třetí ruské armády, jíž velel generál Radko Dimitrijev) bulharský
hrdina z balkánských válek, naplněný vřelým cítěním slovanským
a hlubokým porozuměním pro české snaby. Bylo štěstím "Družiny", že byla přidělena právě k němu, neboť jinak neměli Cechové v úředním prostředí ruském, naplněném silně vlivy germanofilskými, příliš přízně a byli považováni za revolucionáře a
velezrádce. V okolí Radka Dimitrijeva nalezla pak "Družina"
i jiné u pfímné přátele, zejména generála Duchonina a Dieterichse
(na připojeném obrazu na str. 335: Výjevy z "Ceské Družiny"
v rus. časopisu ,)Jiskry", znázorňuje obr. 1.: gen. R. Dimitrijev
líbá prapor "Ceské Družiny"; obr. 2.: R. Dimitrijev rozmlouvá
s důstojníky 'jDružiny"; obr. 3.: R. Dimitrijev přijímá "Družinu«(
ve svazek své at1Y,ády; obr. 4.: R. Dimitrijev se líbá s velitelem "Družiny('; obraz 5.: "Družiníci(( na ukořistěných rakouských dělech).
Když se tvořila "Družina", domnívala se většina dobro-

Vjiet,.v ,.České Družilry" v 1'lIském časopis/l ,,ji.rkry".
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volníků, že budou bojovati jako řadoyí vojíni po boku Rusů,
V ohromné armádě ruské byl by býval ovšem český sbor jen nepatrnou kapkou. Vskutku však byl mu určen úkol daleko významnější, jenž odpovídal jeho mravním a duševním schopnostem.
Ještě před odjezdem na bojiště bylo rozhodnuto v dorozumění
se zástupci českých osadníků, že "Družiny" bude užito k odpovědné a nebezpečné sluŽbě vjzvědní a získávání slovanských vojáků v rakousko-uherském vojsku, aby přeběhli k Rusům; několik
družiníků bylo dokonce ihned posláno v přestrojení za podobným
účelem do českých zemí. Vytčené úkoly měly za následek, že
"Družina" byla rozdělena v menší čety, které se rozešly po dlouhém válečném úseku k nesnadné práci. A tak rozptýleni již jako
"rozvědčíci" (t. j. vojíni výzvědné služby) postupovali družiníci
od Jaroslavi k Tarnovu. Ukázalo se brzy, že přes nevelký počet
dobrovolníků může "Družina" prokázati ruskému vojsku služby
ohromné a neocenitelné. Ačkoliv družiníci nebyli k svému úkolu
předem připraveni, přece velmi záhy přemohli počáteční nesnáze
a případné nedostatky nahrazovali pevností vůle, silou mravního
nadšení a přirozeným svým ostrovtipen" Velmi jim také prospělo,
že byli velmi dobře obeznámeni s poměry v rakousko-uherské
armádě. Rakouské velení postřehlo záhy účinek jejich přítom
nosti v ruském vojsku a vydalo proto rozkaz, že každý družiník,
jenž byl rakousko-uherským poddaným, má býti na místě popraven (již 12. prosince 1914 byl podle tohoto rozkazu oběšen
hrdinný družiník Antonín Grmela); na zajetí důstojníka "Družiny" byla vypsána odměna pěti tisíc korun, částka to na svou
do bu značná.
Ukoly českjch rozvědČík/i, které byly jim často přidělovány s podotčením, že musí býti vykonány za každou cenu a bez ohledu na
ztráty, byli velmi odpovědné a nebezpečné. Rozvědčíci musili sták
pozorovati nepřítele a jeho pohyby, pátrati po jebo záměrech, zakreslovati \" mapách přesně jeho postavení a zjišťovati jeho početní
a zbrojovou sílu, vyzkouHlati národnostní složení rakousko-uherského vojska a množství jiných důležitých podrobnosti. Byla to
činnost, která vyžadovala neustálého napěti duševního a tělesného,
nadobyčejné duchapřítomnosti a rozhodnosti i užívání rozličných
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prostředků k oklamání protivníka. Bílé pláště v zasněžené krajině
činily české dobrovolníky takřka neviditelnými, rakousko-uherská
uniforma umožňovala jim vstup do nepřátelských zákopů, kdé'

obratným rozhovorem získávali cenné zprávya vzbuzovali
protiválečnou náladu; někdy
se užívalo k výzvědným výpravám i občanského šatu.
Velké úspěchy po všech těchto
stránkách usnadňovala dobrovolníkům, apoň zčásti, přítom

nost Cechů v rakousko-uherském vojsku, kteří byli větši
nou naplněni odporem proti
Rakousku a proti válce. Proto
se družiníci horlivě snažili vypátrati, na kteréni -úseku rakousko-uherské fronty jsou
čeští vojáciaihneds nimi vcházeli ve styk, přemlouvajíce je
k přeběhnutí. Tato agitace dě
la se ústními rozhovory (roz-.
vědčíci připlazili se až k rakouským zákopům), zpěvem
národních písní a rozhazováGenerál Radko Di1JJitr;j~-'"
ním letáků. Její výsledky prov,
v.. v' 'v .
jevily se buď ihned sbíhánírr ~eSk?C~lv;:oJaku, k,ten ?pel pnnaseh
důležité informace nero ph ne) bhzslm ruskem utoku, kdy se
mnohdy bez výstřelu llromadně .vzdá;~l~ celé česl~é oddíly; ně
kteří z těchto českf ch zajatců bylI posllanl zase nazpet. do :~~wus~
kV-ch zákopů aby vyzvěděli potřebné zprávy a pomáhalI roZSltovatl
r~zvrat v ral:ou;ko-uherské armádě. Přítomnost krajanů v ruském
vojsku velmi platně odstraňovala rozpaky, je~ snad ~~ěli někt~ří
Češi v rakouském vojsku a které byly v,:,~buzovav~y ,take ;ako~skym
vojenským velením, jež úmyslně ro~slto,:,alo lZlve ~pravy, ze.~~
sové páchají na zajatcích kruté násIlnostJ. A netohko na bOJ1stl,
ý '

Obrázkové

dějiny

naší samosta tnosti
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nýbrž v celém českém národě, jenž se záhy dozvědělo účasti krajanů
v ruském vojsku, působil příklad ,.Družiny" mocně; utvrzoval
v něm protirakouské smýšlení
a ukazoval mu cestu k osvobození.
Po prvé setkali se družiníci s nepřítelem 19, listopadu
I9I4 severozápadně od Tarnova (u vsí Niedzielisky a
Borzeczyna) a pronikli s postupujícím ruským vojskem
až ke Krakovu. Již za tuto
krátkou dobu nabyli ve výzvědné službě velkých zkušeností, které pak se zdarem
uplatnili v měsici prosinci,
kdy ruské vojsko bylo donuceno k ústupu a kdy se zejména armáda Radka Dimitriíeva ocitla na čas v nemalém
nebezpečí. Tehdy ponejprv
prok.ázali ruskému vojsku znamenitéslUŽby, které byly s chválou
uznávány ruskými veliteli a
odměňovány vyznamenáními.
Nejproslulejší se stala rozvěd
ka, kterou podniklo 2. 5. proGenerál Die/eržeb,.
since I9I4 2.0 českých dobrovolníků, vedených podporučíkem Cečkem, při níž bylo zajato 150 mužů. Polovici z nich zajal Ceček sám s dvěma dobrovolníky. "Využiv své znalosti něko
lika rakouských jazyků" __ hlásil Ceček druhého dne nadřízenému
velitelství - "oznámil jsem Rakušanům, že jsou obklopeni a že se
musí vzdáti; začátek vyjednávání byl dosti obtížný, neboť vojáci
byli Rumuni a Maďaři, jichž jazykem jsem nemluvil, a proto jsem
poslal Hrůzu (to byl jedm z průvodců Cečkových) k návrší, aby

odtud přivezl řetěz, jenž tam zalehl. Můj voják byl doslova obklopen 50 Rakušany, a já obávajeseo něho, přistoupil jsem k tlupě
ho obklopující a připravív ručnici k výstřelu, přikázal jsem jim
německy, aby zahodili zbraně a aby, seřadíce se, následovali mne.
Dva své rozvědčíky zanechal jsem jako stráž vzadu. Zároveň
jsem zjistil, že mojí zajatci (70 lidí) náležejí k 24. honvédskému
pluku ... " Podobné hrdinství osvědčili družiníci i
jindy.
Ačkoli přes pod-

o

nikanánebezpečen

stvl nebyly ztráty
"Družiny" velké,
přece její počet se
povážE vě zmenšoval jednak nemoemi, jednak odchodem četných
jednotlivců k služPfísaba )}l1ovod.~uŽil1íků" v Tarnově.
bám tlumočnickým
a odbornickým na jiná místa ruské armády. Tak se dostavila potřeba, aby "Družina(( byla doplněna novjmi dobrovolníky. Poněvadž
nebylo možno očekávati, že by vzniklé mezery byly doplněny
z českých osadníků na Rusi, vynořila se myšlenka užíti k tomu
českých zajatců z rakousko-uherského vojska. Naskytala se tím
též moznost rozšířiti "Družinu" ve vojenskou jednotku mnohem
vě~ší a tím i zvýšiti její politickou váhu, když se již v září I914
oCitlo v ruských rukou množství českých zajatců. O uskutečnění
této myšlenky počali záhy jednati zástupcové českých kolonií
(dr. Vondrák a J. Országh) s příslušnými vojenskými úřady,
které ku podivu nekladly odporu, takže na počátku prosince
dal také vrchní velitel Nikolaj Nikolajevič své zásadní svolení.
Získávání (nábor) českých zajatců ke vstupu do "Družiny" bylo
však omezeno jen na oblast armády Radka Dlmitrijeva a rozhodnutí zajatců musilo býti dobrovolné. Provésti nábor bylo svě-
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řeno politickým plnomocníkům českých osadníků, kteří byli prostředníky mezi ruskými veliteli "Družiny" a českými dobrovolníky, L. Tučkovi, Z. Reimanovi aJ. Országhovi, a jeho střediskem
se stalo město Tarnov (v tehdejší západní Haliči), kde bylo sídlo
štábu Družiny. Celkem se přihlásilo na rozhraní roku 1914 a 1915
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důležité místo v politickém vedení našeho zahraničního odboje
v Rusku.
V této době se také zvolna přibližovala chvíle, kdy byla utvořena organisační jednota českých spolků na Rusi, jejímž uskuteč
něním byl v září 1914 na petrohradském sjezdu pověřen zmíněný
již přípravný výbor. Jeho práce se protahovala překážkami, které
kladly ruské úřady, takže předložené stanovy musily býti přepra
covány a jméno žádané ústřední organisace změněno. Na místo
navrhované "Národní Rady" vstoupil v život })SvaZ českosloven
ských spolků na Rus/{. K ustavení Svazu došlo v první polovici
března 1915 v Moskvě, kamž se sjeli 34 zástupci českých a slovenských osad.
Tak byly v druhé polovicir. 1914 a na počátku r. 1915 položeny
základy zahraničniho odboj e československého v Rusku, z nichž pak
přes všechny překážky vnitřní i vnější vyrůstalo v příštích dobá~h
mohutné pokračování. Prvních tisíc uvědomělých Cechů choPilo
se dobrovolně zbraní, aby s pomocí Ruska, v něž doufali avěřili,
vybojovali svobodu českým zemím. Nebyli však osamoceni.

VZNIK SETNINY "NAZDAR" VE FRANCII

PafíŽ·

ceských zajatců ke vstupu do "Družiny", z nichž na konec
kolem 250. Tito noví dobrovolníci, kteří s nadšenim a bez
ohledu na tělesné vysílení a na hrozící nebezpečí doplnili "Družinu" na původní stav, byli nazváni ))novodružiníky" (také "družiníky
tarnovskými") na rozdíl od dobrovolníků starších, nSfarodruŽiníků({.
Jejich velitelem sestaJ mladý ruský poručík Uspenský. Po krátkém
výcviku složili přisahu 31. ledna 1915, načež byli rozděleni mezi
starodružiníky, jejichž ducha a zkušenosti si časem osvojili. Bylo to
symbolické splynutí českého domácího a zahraničního revolučního
hnutí proti Rakousku-Uhersku. Mezi dobrovolníky-zajatci byl
také redaktor "Národních Listů" Bohdan Pavlů) který brzy zaujal
na

400

zůstalo

Nejen však ve slovanském Rusku, ale i na opačném konci
Evropy, ve Francii a zejména v jejím hlavním městě, se projevilo
zmužilé a obětavé vlastenectví české hned při počátcích světové
války, ba dokonce ještě před rozpoutáním válečné vichřice. N emohli se sice Cechové) usazení na počátku světové války v Paříži)
ani počtem (sotva na 2000 osob) ani bohatstvím rovnati k1ajanům
ruským, vyrovnali se jim zato úplně rozhodností svého pr9tirakouského smýšlení a pevností svého odhodlání. loni vycítili, že
udeřila osudná hodina, v níž se bude rozhodovati také o jej.i:ch
vzdálené a proto tím milovanější vlasti, a nebyli ani chvmna rozpacích o tom, že jejich místo jest jedině po boku slavné Francie,
jejíž heslem od konce XVIII. století byly derr:okratické zásady:
svoboda, rovnost a bratrství. Dali se vésti hlasem svého svědomi
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a c~tem pro spravedlnost, doufajíce, že jejich oběti nebudou marné
ani ~ro č~sk~u věc národní. Jejich rozhodnutí bylo tím hrdinnější,
ponevadz mimo svou pevnou naději neměli záruky, že svými životy skutečně vykoupí svobodu a lepší budoucnost otčině.
. Také při počátcích protirakouského odboj e pařížských Cechů,
Jako vůbec v celém českém boji osvobozovacím, velikou důležitost

PaHžský "Sokol" r. I9I4.

měla

myšlenka sokolská. V Pařiži byla založena tělocvičná jednota
"Sokol" již r. I89I, dva roky po slavném sokolském zájezdu z čes
kých zemí do Francie pod vedením pražského starosty a nadšeného
so~?~ského pracovníka Jana Podlipného, kterýžto zájezd jednak
zvysl1 ne,:"ehký do té doby zájem Francouzů o český národ, jednak
pak posíhl v~astenecké uvědomení pařížských krajanů. Pařížsk)
:,Sokol:' v~nl~l záhy tím, že dokonale plnil ideály Tyršovy; jeho
clenove,splatl dobrovolnou pevnou kázní, byli proniknuti mravní
neoblomností, ryzím bratrstvím a vřelou láskou k vlasti. SHil také
mezi francouzským obyvatelstvem známost o českém národu, ze34 2
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jména svými dokonalými veřejnými cvičeními tělocvičnými a čin
nou účastí na závodech tělocvičných spolků francouzských (gymnastů), V jejichž čele stál nadšený obdivovatel českého sokolství a
horlivý návštěvník sokolských sletů předválečných v Praze J.
Sansboeuj) který pak za světové války dokázal své přátelství k našemu národu mnohými účinnými skutky. Při jedné takovéto
účasti na cvičení
gymnastů V Orléansu zastihla také
pařížský ),Sokol"
zpráva o smrti rakous 1m-uherského následníka trů
nu, která byla pří
tomnými Cechy
přijata s pocitem
uspokojení,že"j eden z těch uchvatitelů je pryč",ale
President francouzské republik)' Poincaré
1S tusením budoua pledseda francouzské vlády Briand na počátku války.
cích velikých událos tL Není tedy di.
vu, že právě pařížský "Sokol" byl při vypuknutí světového váleč
ného požáru jádrem činného odporu francouzských Cechů proti
Rakousku- Uhersku.
Ale i české dělnictvo - pokud nebylo v řadách pařížského
"Sokola" -, jež tvrdý zápas za chléb a nespokojenost s veřejnými
poměry rakousko-uherskými přinutily hledati si výživu v hlavním
měs~ě demokratické Francie, podalo důkaz své obětavé příchyl
~OSt1 k č.eské myšlence národní, pro niž chovalo stejné nadšení
Jako pro ideál světového bratrství. Střediskem pařížských českých
dělníků byl od roku 19°7 sociálně-demokratický ))Ceskoslovemký
spolek Rovnost". Ten se stal místem živých rozhovorů o neutě
šených politických a sociálních poměrech, jaké vládly pod habsburským útlakem v českých zemích a s nimiž byly srovnávány poměry fr~ucouzské, a odtud také bylo poučováno francouzské děl343
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studií (19°5-19°7) zejména dr. Eduard Beneš. Zde právě protirakouský odpor pařížských Cechů byl posílen a prohlouben snahou po
novém spravedlivějším řádu společenském, zde také především
vznikalo poznání, že národní, politické a sociální touhy nebude
možno českému národu uskutečniti v rámci Rakouska- Uherska >
v němž nepřátelská nadvláda německo-maďarská a vykořisťováni
slabých měly plnou zvůli. Toto revoluční poznání a odhodlání pronikalo také))S družení českých sjJolků v Paříži") i ež se vytvořilo na podzim r. 1912 a v němž se spojily pařížský "Sokol" a "Rovnost" k úzké
spolupráci, obracející se nesmiřitelně proti Rakous ku- Uhersku.
Cinnost obou vzpomenutých hlavních středisek pařížských

Cechů se doplňovala a dík jejich vytrvalé obětavosti počala v posledních letech před světovou válkou ponenáhlu pronikati známost českého jména ve Francii. Ovšem byly to teprve slibné začátky, jimž se dostávalo
horlivé podporyod vzácných,
ale přece stále nevalně počet
nýchfrancouzských přátel čes
kého národa, mezi nimiž n~j
přednější místo zaujímal Arnošt Denis. Snahy poučiti francouzské prostředí o našich
ideálech a získati i e pro ně setká valyse však se značnýmiob
tížemi. Rozhodující politické
kruhy Francie vidělysice hlavního nepřítele své vlasti v húhenzollernském Německu, ale
k habsburskému RakouskuUhersku chovaly pod vlivem
nesprávných představa jednostranné znalosti jistou ráklonnost, klamně se domnívajíce, že jest zárukou pořádku
ve střední Evropě. K vytvolvlalíř Fr. Kupka
ření a udržení této představy
Jako dobrovolník v setnině "Nazdar".
přispělo také, že političtí pře
dáci českého národa před světovou válkou nevyvíjeli dostatečného úsilí, aby vyvrátili toto Zakořeněné mylné přesvědčení, a nepečovali valně ani o to, aby
pařížští Cechové byli ve svých záslužných snahách z vlasti přimě
řeně podporováni. Zatím co polští a rraďarští nespokojenci, kteří
jako političtí emigranti hledali ve Francii Ca také v Anglii) oporu
pro své plány, již po mnoho desítiletí se pohybovali v nejvyšší
společnosti francouzské a získali si v ní nemalý počet přátel, nevěnovala se v českých zemích takovéto Fřípravě pro budoud
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nictvo O protiněmeckých snahách dělnictva českého. "Rovnost''udržovala čilé styky se starou vlastí a její členové často vítali ve
svém středu návštěvy dělnických předáků z Cech; horlivou čin
nost v tomto prostředí rozvinul za svých pařížských universitních

Skupina

českjch dobrovolníků

v Pa!ais Ro)'al

(Paříž,

v srpnu I9 I4).
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rozhodný boj s Rakouskem- Uherskem skoro vůbec pozornost.
Proto se přes všechno vytrvalé úsilí pařížských Cechů a francouzských našich přátel setkávaly české snahy po osvobození na počátku světové války s neporozuměním, které bylo třeba namáhavě
krok za krokem rozptylovati.
Skvělj počátek k tomu dali členové pařížského "Sokola" (starostou byl br. Capek) a "Rovnosti" hned 26. července I9I4. Den
před tím, jakmile došla do Paříže vzrušující zpráva, že RakouskoUhersko odjezdem svého bělehradskép.o vyslance přerušilo styky
se Srbskem, sešly se oba spolky, mající místnosti v témže domě
v ulici de Valois, k pohnutým schůzím. Nebylo sice mezi účastníky
shromáždění, odkázanými z velké části na práci svých rukou, osob,
které byly by zasvěceny do pletich a naději současného skrytého
diplomatického souboje mezi evropskými velmocmi, byli to však
zato mužové přirozené mravní poctivosti, kteří byli naplněni
smyslem pro spravedlnost a hlubokým odporem proti zločinnému
Rakousku- Uhersku, zákeřně napadajícímu Srbsko. Ač nebyli nikým upozorněni a vyzváni, vytušili, že musí své smýšlení proj eviti
rozhodným skutkem před tváří francouzského národa. Z řad
"Rovnosti" vyšel návrh, aby byl uspořádán veřejný okázalý projev
proti Rakousku- Uhersku, s nímž "Sokol" ihned souhlasil. Tímto
rozhodnutím vypovídali pařížští Cechové boj rakousko-uherské monarchii
ještě před vypuknutím světové války.
A tak překvapení Pařížané uviděli dopoledne v neděli 26. čer
vence 1914 ve svých uEcíchprůvodCechů, který vyšel z náměstí Svornosti a byl symbolicky zahájen zpěvem národní hymny slovanské
a francouzské u pomníku města Strasburku. Za zpěvu a provolávání slávy Francii a Srbsku, jakož i rozhořčených výkřiků: "Pryč
s Rakouskem!" ubíraly se pak ukázněné řady české k budově rakousko-uherského vyslanectví, s níž strhly nenáviděný černožlutý
prapor monarchie a jej veřejně za zvuků písně "Hej, Slované" zašlapaly do bláta. Hned večer přinesly pařížské noviny zprávu o této
smělé demonstraci a druhý den dokonce i obrazy. Za tímto projevem následovalo však rozhodnutí ještě závažnějši. Na veřejné
schůzí 29, července bylo usneseno, že se v nastávající válce všichni
Cechové přihlásí do služeb Francie a zejména že dobrovolně vstoupí do
Českoslovenštl přeběhlfci

k

Rusům.
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francouzského vojska, aby dokázali opravdovost svého odporu proti
Rakousku- Uhersku třebas obětí svých životů. "Všichni zbraně
schopní do bojt,
druzí slabší a starší
pomáhat Francu
podle svých sil a
jak humanita vYža,
duje" -~ tak doslovně znělo i ednomyslné usnesení
této schůze. K témuž se zaváza1ičl6>
nové pařížs kého
"Sokola" na cvi--·
čení 3 I. července.
Hrdinský a čest
ný úmysl Cechů pařížských ohrožovaly však nemalé nesnáze. Většina jich
byla rakouskouherskými poddanýmia mnozí z nich
byli nadto rakousko-uherskými vojáky, jimž také v
prvních dnech srpnových rakouské
vyslanectví rozePrůkaz dobrovolníka setniny "Nazdar" E. Ulrycha.
slalo výzvu, aby neprodleně odjeli do monarchie a zde ihned nastoupili vojenskou
službu. Donutiti jich k poslušnosti ovšem nikdo nemohl; musili se však obávati, že se Rakousko- Uhersko bude rr:stíti na
jejich rodičích a příbuzných, jež mělo ve své moci. Nebezpeč
nější však bylo, že Francie, vstupujíc na počátku srpna do světové
války, vypověděla všechny německé a rakousko-uherské poddané,
349
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po případě je hodlala učiniti neškodny soustředěním (internováním) ve zvláštních táborech. Toto opatření, se stanoviska Francie
zcela pochopitelné, ba svrchovaně nutné, vztahovalo se právně i na
pařížské Cechy; dotýkalo se jich ovšem bolestně. Rakousko-uherské poddanství tížilo je jako Kainovo znamení a byli odhodláni je
smazati stůj co stůj.
Proto týž den, kdy byla vydána vyhláška o internování Němců
a Rakušanů (3. srpna), sepsali pařížští Cechové ve smyslu svého
rozhodnutí z 29' července slavnostní prohlášení, jímž se odříkali Rakouska-Uherska a přihlašovali se dobrovolně do francouzského vojska) aby
v ně»! bojovali za Francii a za svobodu své vlasti. Jejich zástupci s Jos.
Hoffmanem-Krátkým a Hanušem Novákem v čele jednali také
neprodleně za vydatného přispění francouzských přátel A. Denise, J. Sansbceufa, senátora Ludvíka Martina a j. s úřady a podařilo se jim vskutku v několika dnech dosáhnouti pro své krajiny
povolení volného pobytu v Paříži) jako se ho dostalo ještě Polákům
a Alsasanům. Bylo to znamení, že velkodušná Francie důvěřuje
Cechům, třebaže byli podle domovské příslušnosti stále rakouskouherskými poddanými. To byl první a svým významem nemalý
český úspěch v úředním prostředí francouzském za světové války.
Tento úspěch umožnil pařížským Cechům, aby tím horlivěji
a vytrvaleji pracovali k dosažení vlastního svého cíle, k zřízení
českého vojska na francouzské půdě. V této snaze se setkávali se souhlasem především v kruzích svých francouzských přátel. Z nich
se jmenovitě Denis, výborný znatel českých dějin a prudký odpůrce jak Německa, tak i Rakouska- Uherska, dostavil na shromáždění Cechů 5. srpna a promluvil k němu plamennou řeč, v níž rozněcoval "přítomné k udatenstvi příkladem chrabrých Husitů a
Táboritů a k nenávisti proti Habsburkům, jako předchůdcům vší
bídy, která stihla český národ po BHé hoře", Nebylo takovéto pobídky vlastně ani potřebí, působila však povzDudivě vědomím, že
si příslušníci francouzského národa váží zmužilého českého odhodlání a jeho velké ceny mravní.
Pařížští krajané nedočkavě očekávali rozhodnutí francouzské
vlády o své žádosti, aby jim bylo dovoleno se účastniti boje pod
francouzskými prapory. Dne 9. srpna si zvolili zvláštní osmnácti-

~
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výbor (v čestném předsednictvu byl A. Denis, J. Sansbceuf a poslanec Garat), jenž měl jednotně Hditi postup Cechů ve
Francii a hájiti české zájmyvpohnuté době válečné; pro první dobu
bylo jeho nejpřednějším úkolem urychliti pHznivé vyřízení zmíněné české žádosti o povolení
ke vstupu do francouzské armády. Za tímto účelem se hromadně zapisovali v jeho prozatímní kanceláři (dostala hned
název "Český konsulát"), v
malé dílně českého obuvníka
Zahrádky čeští dobrovolníci.
Byli mezi nimi i sedmnáctiletí jinoši i stářím zešedivělí
mužové, kteří tělesnou slabost
překonávali vlasteneckým nadšením a hořeli touhou po boji.
Proto byli nespokojeni pověst
mi, které se šířily v prvních
dnech, že Francie neužije cizích dobrovolníků na poli válečném, nýbrž jen k pracím
zemědělským a průmyslovým.
Velitel setnit'Y "Nazdar" kapitán Salíé.
Odmítali myšlenku, že by se
mohli chrániti v zázemí před
nebezpečím, a žádali, aby směli v zákopech bojovati proti Němec
ku a tím i Rakousku- Uhersku, ač si byli vědomi, že i v zajetí jim
hrozí jakožto rakousko-uherským sběhům potupná smrt oběše
ním. Mezi těmi, kteři se vyznačovali obzvláštní odhodlaností, vynikal zejména mladý inženýr Václav Dostal} jejž výbuch světové
války zastihl v PaHži jako posluchače na škole politických věd.
Jeho přáním bylo, aby byla ve Francii zřízena ze všech slovanských dobrovolníků samostatná slovanská legie. Opravdovost při
hlášených českých dobrovolníků - byl mezi nimi nadaný malíř Fr.
Kupka - se zračila též v tom, že započali ihned pod vedením zejména Dostalovým v zahradě Palais Royal s vojenským výcvikem
členný

Obrázkové
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podle francouzského způsobu; za pomůcku sloužila jim při tom
jediná stará puška, nabíjená dřevěnými patronami.
Sen o zřízení zvláštní slovanské legie se však neuskutečnil.
Francouzská vláda povolila jen, aby se čeští dobrovolnici uplatnili
ve zvláštním sboru francouzského vojska, složeném z cizích pří
slušníků, v t. zv. cizinecké legii, čímž splnila aspoň jejich touhu po
účasti na činném boji, a vypsala pro ně odvody na 22. srpen. Dostavila se k nim hromadně pod sokolským praporem a za zpěvu
celá obec pařížských Cechů. S dojemnou horlivostí zakrývali dobrovolníci před lékařem tělesné vady, aby mohli podle francouzské
vojenské přísahy slavnostně prohlásiti: })Ve jménu volnosti} rovnosti
a bratrství, v důvěře v Republiku slibt(jeme, že budeme bojovati pro práva
Republiky a lidskosti až do posledního muže a posledníkrůpěje krve. « Třem
stům českých dobrovolníků se toto přání vyplnilo, na třistazmuži
lých synů české země položilo 22. srpna 1914 pevné základy k česko
slovenské armádě nafrancouzsképůdě. Bylo z nich I 20 Sokolů, devadesát
procent všeho členstva pařížské sokolské jednoty.
Jakým duchem byli prodchnutí čeští dobrovolníci, svědčí dopisy jednoho z nich, jenž později, v březnu I917, položil za svobodu své milované vlastí svůj mladý život, Jana Cl endy) Hofmana.
"Býti svobodni doma" - píše na počátku října I9I4 svým rodičům do vzdálených Cech - "to mám pořád na mysli, a to je to, co
mě jako tři sta jiných bratří Cechů přivedlo do francouzské armády.
Neumřít, ale bojovat za Svobodu.. . My sami těžko budeme
umírat na cizí půdě, třebas přátelské. Jednu věc máme všichni na
mysli: Jen aby Cechy za to byly svobodny! Ne za nás několik, ne.
Ale podívejte se, co tisíců životů nám vzalo Rakousko! ... Kolik
tisíců dětí, matek je bez živitele! ... Nevíme, kolik se nás vrátí
a kolik nás zůstane. Věřím, že politikové, bteří vědí, proč jsme šli
do armády, zvláště Francouzi, postarají se, aby Cechy byly svobodny! ... Nevrátím-li se, tak Vás prosím, nermuťte se a neželte.
Vy, tatínku, pravda, měl jste jenom mě, jednoho kluka; vím, že
isem byl Vaše všechna naděje a Vaše chlouba, vím a cítím tu Vaši
iásku ke mně a věřte, že jsem chtěl po celý život Vám dělati čest,
Vám jsem chtěl Vaše stáří učiniti klidným a radostným ... A nyní
- ale neplačte, buďte hrdým, že jste měl syna, který za cenu Svo354
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body naší Vlasti šel do boje - a padl.
Padl jako francouzský voják, ale srdcemahlavou Cech,až do posledního
vzdechu!" A byla to jen tato svatá
touha osvoboditi ujařmenou vlast,
která vtiskla českým dobrovolcům,
povahou mírumilovným občanům,
smrtící zbraň do rukou. "Sám, od- .""",4.;I~
půrce násilí, války, zla, vraždění"
-- píše jindy týž Ho{man - "sám
jsem zde připraven vraždit. Udělal
jsem to však. .. za cenu, kterou
uzná vám za nej větší, za cenu naší Svobody) a myslím, že tak učinili všichni
moji kamarádi."
Již 23. srpna odpoledne se rozloučili čeští dobrovolníci - opět
pod sokolským praporem a s písní na
rtech - s Paříží; jak v Paříži, tak i
po celé jejich dlouhé cestě provázelo
je francouzské obyvatelstvo nadšenou účastí, proj evovanou dary kvě
tin a provoláváním slávy Cechům
a Sokolům. Byli odvezeni na jih
Francie, do města Bayonnu) rozkládajícíhose v zálivu Biskajském na severním úpatí velehor pyrenejských)
Prapor lIčllol)aný setnině ,}\Taói.:dar"
aby se tu podrobili vojenskému výbayull!lskjmi dámallt ••
cviku. Starý nevlídný klášter se stal
po přechodném ubytování ve st3.~ech jejich dvouměsíční,m byd~
liš těm. Hned po příjezdu byla z nich vytvořena san:o.statna,' pr~m
setnina (rota) v třetím praporu prvmho pluku clzlneck~ legie;
druhá setnina byla sestavena z Poláků a Belgičanů, třetí ze Svýcarů
a Lucemburčanů, čtvrtá pak z Italů. Tato česká setnina dostala záhy
od Francouzů jméno podle obvyklého sokolského pozdravu našich
dobrovolníků: setnina (compagnie) JJNazdar{{. Jejími bezprostřed355
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ními představenými byli francouzští důstojníci kapitán Sallé a poChapoulot) kteří si brzy zamilovali české vojáky pro jejich
vynikající vlastnosti a jejichž náklonnost spláceli opět dobrovolníci láskou svou; kapitán Sallé, hrdý na své Cechy, neohroženě
nasazující životy pro svobodu své vlasti, byl přezván "tátou"
setniny "Nazdar" a učil se od dobrovolníků českým dějinám.
Ne bez příčiny došli čeští dobrovolníci hned na počátku svého
pobytu v Bayonnu úcty a obdivu svých nadřízených. Byli naplněni
.
výbornou kázní a chutí pro vojenské povinnosti, vynikali přirozenou chápavostí, znač
ným rozhledem a neoblomností vůle. Sokolský duch provázel j e jak na voj enském cvičišti,
tak ve styku s jejich okolím a s ním šel i nerozlučný jeho druh: česká píseň. Na pochodu
a ve chvílích prázdně) věnovaných nejčastěji
pobytu v nedalekém krásném lázeňském místě
Biarritzu na mořském pobřeží, ustavičně zněl
v pološpanělském již prostředí bayonnském,
v němž žhavé jihofrancouzské slunce dávalo
vzrůst palmám a fíkovníkům, český zpěv našich dobrovolníků, jímž si získali srdce i obl(arel.Bezdíéek,praporeéčanského obyvatelstva a z něhož vyzařovalo
~í{setniny "Nazdar"
družné veselí setniny "Nazdar". Za tako(padl 9; května I9f/).
výchto poměrů postupovala vojenská příprava
české setniny rychle. "Jejich výcvik dobře pokračuje" - psal
velitel prvního pluku cizinecké legie plukovník Toquenne již
v polovici září o českých dobrovolnících jejich pařížským krajanům "a dá-li Bůh, učiníme dobrou práci pro osvobozeni
našich obou zemí" (t. j. Francie a Cech).
Za necelé dva měsíce se skončil vojenský výcvik a přiblížila
se chvíle odjezdu na bojiště. Na odpoledne 12. října bylo ustanoveno slavnostní složení vojemké přísahy. Při této přiležitosti darovaly
přední dámy města Bayonnu české setnině sličný prapor v českjch
barvách s vyšitjm českjm lvem. Stalo se tak zejména přičiněním bayonnského starosty poslance Carata) jenž se náhodou stal svědkem
nadšení pařížských Cechů při Denisově řeči 5. srpna 1914 a od té

doby vstoupil v první řady horlivých francouzských podporovasnah za světové války; znal však již před tím český
národ a znal také z vlastní zkušenosti i jeho vlast. Odevzdání praporu bylo velikým svátkem nejen pro setninu "Nazdar", ale i pro
obec pařížských Cechů, jejíž zástupci se dostavili k slavnostnímu

ručík

telů českých

Čeští

dobrovolníci Z Anglie v Ba)'Oltnu.

dnu do vzdáleného Bayonnu. Bylo provedeno za přítomnosti čel
ných 0sob a dam města Bayonnu poslancem Garatem, jenž s praporem v ruce oslovil české dobrovolníky takto:
"Svobodně jste přišli, abyste sloužili naší drahé Francii. Vy,
kteří cítíte co nejvíce útisk Němců, přicházíte, abyste sloužili Demokracii a Humanitě! Jste synové národa, kterému dala reformace
veliké muže a-ti vám dali slavné dějiny. Jste nyní ukázněni, jednejte
tak, jak jednali vaši slavní předkové! Příští Svoboda a Mír budou
i vašimi, a proto volám vaší budoucnosti srdečné: Nazdar!"
Z hrdel tří set českých dobrovolníků zaburácel v odpověď mohutný sokolský pozdrav: "Nazdar", k němuž se připojilo nadšené
357
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volání shromážděného francouzského obecenstva: "Ať žijí Cechové! Ať žijí svobodné Cechy!" A po přísaze zazněla vojenským
cvičištěm hymna: "Kde domov můj". "Sta a sta hrdel" - vzpomíná po čase na tuto nezapomenutelnou chvíli jeden z dobrovolníků - "jako nikdy jindy zpívá tuto píseň a jen ozvěna zaléhá od
lesíka a ztrácí se ve vzduchových vrstvách, a my se domníváme, že
vánek zanese ozvěnu k vám do naší vlasti, k našim milým a drahým
a že se budou tam radovati z českých synů."
Kapitán Sallé, převzav z rukou Garatových český prapor, odevzdal jej s výzvou: "Ty budeš prapor nositi; mám v Tebe důvěru,
chraň jej!" mladému legionáři Karlovi Bezdíčkovi) jenž byl pro
svou mravní přísnost jednomyslně zvolen českými dobrovolníky,
aby se mu dostalo velké cti býti prvním praporečníkem českého
vojska ve Francii. Setnina "Nazdar" získala tak i vnější symbol pro
svůj boj za svobodu vlasti a v jeho praporu se mu ztělesňovala
slova sokolské písně: "Bude vláti nad s borem, starým naším hrdým
vzdorem, kupředu, jen věrně za praporem kupředu - dál a
vý?;! ... " O den dříve složila na druhém konci Evropy přísahu
a přijala svůj prapor v Kyjevě "Česká Družina"!
Počátek boje českých dobrovolníků-legionářů ve Francii s ně
meckým nepřítelem byl již nedaleko. V podmračný den 23. října
se rozloučila setnina "Nazdar" s bílými věžemi bayonnské katedrály a obdarována bayonnskými ženami množstvím květů odjížděla k severu. Tři dny a dvě noci trvala její daleká cesta na champagnské bojiště, kde jí byl vykázán úsek poblíž města Remeše. Její
místo v Bayonnu nezůstalo však dlouho prázdno. V krátkém čase
ubytovalo se tu nových tři sta ~eských dobrovolníků, z n\~!1ž ně
kteří přispěchali z Anglie a ze Svýcar, aby i oni posvětili oddanost
k vlasti obětí svých životů.
Setnina "Nazdar" vstoupila na činné pole "álečné dva měsíce
nato, kdy se hrdinskému odporu francouzské armády podařilo pod
vedením maršála Joffra zaraziti na řece Marně ničivý německý postup na Paříž (v první polovici září 1914) a kdy dosavadní pohyblivý ráz boje byl vystřídán únavným a zdlouhavým bojem v opevněných zákopech (válka posiční). Několikadenní slavná bítlla na
111amě odvrátila nejen nebezpečí od Pafíže, nýbrž i, jak se později
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ukázalo, rozhodla o výsledku světové války ve prospěch Dohody.
Leč k plnému přemožení Německa vedla cesta ještě velmi daleká,
která byla přesycena drahocennou lidskou krví, také českou.
Ze svých zákopů, do nichž vstoupili po prvé 6. listopadu 19 14,
viděli čeští dobrovolníci skvost stavitelského umění severofran-

19 1 5, kdy byli přeloženi ještě více na sever, k městu Arrasu. Již
11. listopadu 1914 tekla tu první česká krev} když bývalý učitel a
dobrovolec Zajíc, vyštvaný z vlasti pro své protiněmecké smýšlení, byl těžce zraněn německou střelou do krku. "U mírám spoko-

M. R. Stefánik jako francouzskj desátník-pilot.

Londjn.

couzského, katedrálu remešskou, vévodící celému kraji, kterou
barbarská surovost německá učinila terčem svých děl. Mnozí z nich
vzpomínali v těchto chvílích s pohnutím na slavný zájezd paříž
ských Sokolů do Remeše 14. července 1914, při němž za svá nádherná cvičení sklízeli bouři nadšené pochvaly a navzájem s,eobdivovali starobylým stavitelským památkám, nyní ničeným zběsilým
vandalstvím německým. Na tomto místě v obtížném postaveníazJ
sychravého deštivého počasí, jimž se vyznačuje zimní období se~
verovýchodní Francie, setrvali plný půl roku až do konce dubna

jen, vykonaljsem svoupovinnost/' pravil k zarmouceným soudruhům.
Ano, těmto prvním bojovníkům za českou svobodu ve Francii,
stejně jako jejich následovníkům ve všech končinách světa bylo
obětování nejdražšího lidského statku pouhým příkazem národní
povinnosti, za niž neočekávali ani hmotné ani jiné odměny pro
sebe. O měsíc pak později mělasetnina "Nazdar" prvního mrtvého;
byl jím sedmnáctiletý Josef Lumír Březovský. "Nazdar, hoši mějte se pěkně - pomstěte mne - pozdravujte doma - nezapomeňte vašeho úkolu ... " - byla jeho poslední slova.
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~o.učaysně S pařížskými Cechy vstupoval do francouzské armády

muz, )enz se od konce r. 1915 postavIl po bok Masarykův a Benešův v čelo našeho zahraničního odboje a zároveň se stal neústupným zast~ncem ~yšlenky č~skoslovenské národní a státní jednoty.
Byl.to Mtlan Ras.~tslav Stejánik~ pocházející ze slovenské evangelické
rodIr:y. P? studllch matematiky a hvězdářství na pražské technice
a umversltě se odebral Stefánik, vynikající neobyčejnou houževnatostí a vytrvabstí vůle, do Paříže a záhy se stal pomocníkem
slavného francouzského astronoma Jansena na jeho proslulé hvěz
dárně v Meudonu. ~a svých vědeckých cestách, které ho vedly na
Montblanc,. ~o Afnky, do ~urkestanu a posléze až na vzdálený
ostrov Tahlt1 (r. 1910) v TIchém oceánu, získal vzácné životní
zkušenosti a jimi si také razil přístup do vyšší společnosti francouzské. Krátce před výbuchem světové války přijal francouzské
občanství a hned na jejím počátku vstoupil jako prostý dobrovolník
do francouzského vojska, v němž se brzy velmi úspěšně uplatnil jako
letecký poručík. Mezi ním a českými legionáři ve Francii nebylo
v první době styků; také ty se však dostavily od konce r. 1915.

PROTIRAKOUSKÉ SMÝŠLENí
OSTATNíCH ZAHRANIČNíCH ČECHů.
POKUS O VYTVOŘENí JEDNOTNÉ ORGANISACE
ZAHRAc"JIČNíHO ODBOJE

Odpor českých vystěhovalců proti Rakousku- Uhersku neomezil se v Evropě jen na Rusko a Francii, nýbrž se důrazně přihlásil
i vjlných zemích, na předním místěvAnglii. Zde na počátku války
byla nevelká česká kolonie, která se soustřeďovala především v Londýně a čítala jen několik set osob (na 670 mužů), převážně, podobně
jako ve Francii, řemeslníků a dělníků (nejvíce bylo krejčích a číš
níků). Jejím hlavním spolkovým střediskem byl jednak "Sokola,
který se před válkou uplatnil ně kolikráte s úspěchem při veřejných
~ávodech s Angličany, jednak "Ceské odděleni (sekce) komunistického
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klubu", v němž přední osobou byl pracovitý a vlastenecký Aleš Brož.
Společenským ohniskem londýnských Cechů byl pak zejména
hostinec Jana Sjkory) v
němž načas působili tělo

cvičný spolek "Zižka".

Vedle Sýkory vynikal
horlivostí také ilustrátor
a malíř miniatur František Kopeckj a stejně se s
prospěchem uplatňovali
i jiní (na př. Vl. Nosek,

J. Forman, lnž. Pochobradský atd.). "Byli to
počestní, prostí lidé" píše o nich anglický náš
přítel \Y/. Steed - "nesmírně vděční za každou
radu a pomoc a prodchnutí ryzím vlasteneckým cll.em".
Podobně jako jinde
v Evropě byli i v Anglii
Cechové, jakož i jejich
postavení v RakouskuUhersku a snahy, širší
verejnosti neznámi, ač
ani tu nechybělo jednotlivců, kteří o naše dějiHrabě dr. František LiitZ01V.
ny i přítomný stav projevili zájem mimořádný a hluboký. Mezi nimi zaujal přední místo
John Bowring, který se již v první polovici XIX. století vřele zajímalo české obrození, a mnozí angličtí učenci poznávali českou
minuhst z německého vydání Palackého "Dějin národu české
ho". V druhé polovici XIX. století přilnul s láskou k českému
národu anglický duchovní A. H. Wratislav, jenž byl potomkem
českého exulanta pobělohorského; naučil se dokonce češtině a se-
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anglických knih o M. Janovi Husovi a o české literaVelké zásluhy o prostředkování vědomostí o českém národě
v Anglii zjednal si svými spisy o českých dějinách a o dějinách
české literatury hrabě František LUtz01V) jenž byl ovšem rakouskouherským-o občanem a měl statky v severovýchodních Cechách
(Zampach). Za války se pak nejpřednějšími podporovateli česko
slovenských snah stali: skotský
historik Seton Watson (Scotus
Viator) a znamenitý žurnalista
anglický Wickham Steed (čti:
Stýd), který byl ředitelem zahraniční politiky nejpředněj
ších anglických listů ,Timesů';
oba znali velmi dobře ze zkušenosti předválečné poměry v
Rakousku- Uhersku, a Watson
zvlášť vynikl svým spisem o
Slovácích, jímž odhalil Evropě
úžasné násilnictví maďarské.
Protirakouské smýšlení proPředseda "Českého komitétu" o Londj1iě Jan Sj- jevila kolonie londýnských Cekora (o uniformě dobrovolníka anglické armády).
chů již 3. srpna 1914, kdy uspořádala veřejnj projev v známém
londýnském Hyde Parku (čti: Hajd), odsoudila rakousko-uherské
násilnictví proti Srbsku a prohlásila vřelou náklonnost ke státům
Dohody i ochotu bojovati v jejich vojsku. Současně pak bylo utvořeno "Ceské komité" s hostinským Sýkorou jako předsedou v čele
(jednatelem byl Kopecký) a pořízen seznam Cechů, kteří se dobrovolně hlásili do anglické armády. Britská vláda však žádost anglických Cechů o přijetí do anglického vojska odmítla a proto mnozí
z přihlášených dobrovolníků (na 40 osob) odjelo do Francie, kde jak už bylo zmíněno - vstoupili do české setniny "Nazdar" ve francouzské cizinecké legii. Zato se však s úspěchem potkala snaha" Ceského komitétu" dosáhnouti od anglických úřadů toho,aby Cechové
a Slováci v Anglii, ač byli rakousko-uherskými poddanými, nebyli
internováni, po případě aby byli z internačních táborů propuštěni.
psal

tuře.

několik
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Podobně, hlavně zásluhou Steedovou, nedotýkalo se Cechů nařízení
anglických úřadů, že jmění cizinců má býti zabaveno. Tak stejně
jako ve Francii a v Rusku dosáhli Ceši také v Anglii dík účinné
podpoře anglických přátel hned při vzniku války cenných výhod.
Poněvadž se až do r. 1916 nemohli tu uplatniti vojensky, snažili se upozorniti na
své politi,cké touhy
rozmanitými podniky informačními a
propagačními. Důle

žitější

z nich byly
v první polovici r. 1915.
Dne 16. března dopoledne se konala
pod protektorátem
londýnského starostyi jiných osobností významných
česká slavnost ve
prospěch srbského
DemoJlstratc londÝllskj,h Čecbů
ph VJ'lupU Jtafie do války (v květnu I9IJ).
Cerveného kříže
s programem hu- .
debnim, recitačním a divadelním, která byla první velkou českou
manifestací v Londýně. Ještě většího úspěchu dosáhla pak oslava
Husova 6. července 1915, jíž předsedal bývalý anglický vyslanec
ve Spojených státech amerických lord Bryce. Přední pozornost
řečníků se obracela k českému úsilí o dobytí samostatnosti a jejich
výroky vzbudily pozornost i v anglickém tisku. Současně vydalo
"Ceské komité" první svou propagační brožuru "Ceský nárok na
svobodu", k niž sepsal předmluvu známý anglický spisovatel G. K.
Chesterton. Také anglický tisk počal si více všímati české otázky;
nemalou zásluhu o to zjednali si opět \"'<7atson a Steed. V"Morning
Post" ("Ranní pošta") byla 3. dubna 1915 dokonce uveřejněna
mapka budoucího českého státu. Podobně pak upozornili angličtí
Cechové na sebe okázalou demonstrací při vstupu Ita1ie do světové
uspořádány
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války. Rozhodující důležitost měl ovšem teprve příchod prof. T. G.
Masaryka do Londýna.
Stejný ráz jako česká kolonie v Londýně měly i české osady
ve Svjcařích. Zde sídleli vystěhovalci v rozličných městech, zejména v Curychu, v Bernu a
Zenevě, a byli organisováni
v různých vzdělávacích a podpůrnýchspolcích; největší počet mezi nimi tvořil opět živel
dělnický, který smýšlel repu-

blikánsky a socialisticky a tím
i protirakousky. Proto hned
po vypuknutí války také švýcarští Cechové, mimo několik
jednotlivců) nejen rozhodně
odmítli výzvu rakousko-uherského vyslanectví a konsulátů,
aby se ihned vrátili do monarchie k vojenské službě, nýbrž
pomýšleli na to, jak by svůj
odpor proti Rakousku- Uhersku dokázali činem. Vstoupili
záhy ve styk s českou kolonií
J'okolsk! druŽffvo
v Paříži a na dvou schůzkách
českého spolku "Slovanské Besedy" II Ženevě.
V Bernu, konaných v lednu
r. 1915, dohodli se s jejími zástupci o spolupráci. Někteří z nich odešli do Francie a vstoupili
podobně jako Ceši londýnští do českého oddílu francouzské cizinecké legie, ostatní podporovali české podniky obětavými sbirkami
peněžitý~i. Svýcary měly od počátku války pro svou polohu mezi
válčícími státy velkou důležitost pro českou revoluci. Na jejich
půdě sbíhaly se nitky odboje zahraničního i domácího, odtud byli
vysíláni poslové s důležitými zprávami do Cech a naopak; Mezi
posly se zdárně uplatnilo také několik Cechů švýcarských, kteří
se obětavostí a vlastenectvím vyrovnali ostatním Cechům zahraničním. Styky mezi Cechami a Svýcary byly navázány velmi záhy
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a :elká část jejich se soustřeďovala v rukou dra Lva Sychravy) jenž
phbyl sem z Prah) jjž v září 1914.
Konečně také v Srbsku přihlásili se dobrovolně do srbské armády na počátku války Ceši tu usedlí, mezi nimiž byli inženýři,
bankovní úřed
níci, obchodníci a
řemeslníci. Musili
však, podobně jako ruští Cechové,
bojovati s neporozuměním srbských
úřadů, které také
s četnými českými
zajatci zacházely
nepříliš vlídně; k
tomu přispíval nepříjemný podiv
srbského lidu, že
"CešiodZlaté Prahy mohli vůbec
jíti proti Srbům se
zbraní vruce." Teprve později bylo
užito zajatých česSrbská stráž na mostě,
kých důstojníkůrpojujícím srbské a rakousko-uherské územ!,
odborníků k některým obranným pracím. S nedůvěrou byl přijat také zdravotníoddíl,jenž byl do Srbska vypravennakoncir. 1914 Cechy americkými.
Přes to se poda:hlo vůdci výpravy R. Jičínskému organisovati ve
Skopli i jakýsi československý výbor, jenž se snažil seznámiti srbské
prosti:edi s českými snahami po dobytí samostatnosti a pohnouti
srbskou vládu, aby svolila zříditi z českých zajatců vojenský sbor.
Tato akce vedla aspoň k částečnému úspěchu, když bylo dosaženo
povolení, aby dobrovolníci z českých zajatců mohli býti přijímáni
k ochraně albánské hranice. K organisaci českých oddílů ze zajatců
v srbské armádě dalo srbské ministerstvo války svolení teprve až
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na konci 1915, kdy se postaveni Srbska pro nepřátelství Bulharska
stalo beznadějné; byla to nejnevhodnější chvíle k vytvoření české
revoluční armády v Srbsku a čeští dobrovolnici musili hned nastoupiti se zbytky srbského vojska a značnou částí srbského lidu
trudný a bolestný ústup Albanií.
Zvláštní místo v dějinách našeho odboje zaujali Cechové a
Slováci, bydlící ve Spojmých státech amerických. V této ohromné

Ústup srbského vojska a lidu s králem Petrem v čele přes řeku Drill.

zemi, která byla od konce XVIII. století pokrokové Evropě
vzorem zřízení a života demokratického, usazoval se od polov1ce
XIX. století z důvodů hospodářských, sociálnich a politických
velký počet československého živlu, jenž před válkou dosáh~
s ohledem na celkovou sílu československého národa ohromne
výše půl druhého milionu osob. Zej;néna :néně úrod~é jižní a ji~o
východní Cechy, hornaté mor~vske Slovac~o a y~la~sko ~ ~osl~ze
celé Slovensko dodávaly Amence po dlouha desltlletl vehky pocet
vystěhovalců, kteří byli ke svým, č~sto ~trast~plným ces~ám pře~
moře pohnuti namnoze nadsazenými zpravaml a zkazkamI o "zlate
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zemi". Tito vystěhovalci, kteří přicházeli většinou s úmyslem vě
nova~i se r<:>lnictví nebo prá::i průmyslové, usazovali se jednak
ve mestech, Jednak na venkove dosud neo bydleném, kde zakládali
nové osady, pojmenované někdy po význačných místech staré
vlasti (ve Spojených státech jsou čtyři Prahy, dále Kolín, Vodňany, Písek, Tábor, Velehrad atd.). Mnozí z nich domohli se časem
v americkém veřejném životě vzděláním a inteligencí významného
postavení (z četných vzpomínáme jen anthrofologa A. J-Irdličkr,
sochařů A. Poláška a Korbela, malířeRůžičky, mnohých universitnich
profesorů atd.). Na
všechny vystěho
valce působilo tu
dříve, tu později
nové prostředí, ostře odlišné od prostředí evropského,
velmi pronikavě,
ač rychlé amerikalVew York (Broadwcl)').
nisaci a tím i o dnárodnění bránilo, že vystěhovalci bydlili pravidelně souvisle v rozsáhlejšich osadách. Nová země naučila je však jinému způsobu
myšlení a samostatnému způsobu života a anglosaské okoli nutilo je nejen k tvrdé a vysilující práci, ale povznášelo je i k vyšší
úrovni životní.
Americké poměry přiměly velmi záhy československé vvstě
hovalce organisovati se za svépomocnými účely a zakládati roziičné
spolky úmrtní, pojišťovací, stavební a podpůrné, z nichž časem
vyrostly rozsáhlé podniky velkého významu hospodářského a sociálního. Hmotné zájmy nestačily však, aby přemohly v českých
a slovenských vystěhovalcích značné rozdíly ve smýHmí, z nichž
povstávala nejednota a roztříštěni, vášnivé spory a odcizující nedorozumění. Tak vznikla hluboká propast mezi českými katolíky a
českým táborem pokrokovým a stejně mezi slovenskými katolíky
Obr.izkové dějiny naší samostatnosti 2:'t
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a evangelíky nebylo přátelského 12oměru. Přes to však v~lk?u, č~s:
vystěhovalců spojoval odpor prot1 Rakous~u- Uhersku a ~llne cItem
národní, jehož střediskem byl duch a myslenka sol~olska'vPo;:-zbu
divě působily také občasné návštěvy ze staré vlast! (na pr. zalezdy

Chicago.

Sokolů), z nichž nejvyšší význam měly návštěvy prof. T: G.Masaryka
(r. 1902 a 1907). Tak již ~elší ~obu pře~ válko;r ~ož:~alM.asaryk
mezi československou emIgraC1 v Ame!1ce znacne vaznostI. Roztříštěnost zájmů a nejednotnost názorů amerických Cecl:~slovákl:
se projevovala také v tom, že se až do války n~v!tvo!1lo mez!
nimi jednotné organisační pouto, třebaže byl ubnen o to nezdařený pokus zřízením )JAmerické tiskové kancelář/' a ))N1r~dní r~df'
s proslulým spisovatelem V rázem v čele. Jenom Slovacl byl1 od
r. 1907 pevněji soustředěni v,,,~lovenské L!ze({,. která vzn~lda pod
dojmem krutého pronásledovam slovenskeho hdu v Uhrach a za-
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nášela se myšlenkou zlepšiti stav krajanů v otčině. Také vědomí
československého společenství bylo slabé. Proto z těchto a i jiných
důvodů byl československý živel V Americe na počátku světové

války ne,připraven pro velkou
chvíli a teprve v prvních mě
sících válečných se vzchopil,
aby odpomohl nedostatkům,
překážejícím mu účinně při
spěti staré otčině k osvobození.
Poté však československáAme
rika, která duchem byla od počátku většinou protirakouská,
dobyla si nezapomenutelných
zásluh o svobodu staré vlasti.
Vyhlášení války Rakouskem- Uherskem Srbsku přijali
američtí Čechové a Slováci s
odporem; bned se zakládaly
zvláštní výbory, které sbíraly
příspěvky, z nichž měly býti
vyslány pomocné lékařské výpravy do Srbska. Prvenství
v tom si zjednala největší če
Dr.]. L. Fisher,
skoslovenská osada na půdě
pledseda "Českého národního sdružení"
Ameriky v Chicagu) která uspove Spojel1jch státech a!1lerickjch.
řádala již 28. července I9I4 velikJ
projev proti Rakousku-Uhersku a započala se sbírkami; první pon-:ocn~
výprava do Srbska byla, jak už vzpomenuto, vyslána ke konCI
r. 1914. Leč záhy se přirozeně vynořil také zájem a péče o osud
československých zemí a protirakouská nálada amerických Cechů
a Slováků přešla s pole charitativního na pole politické. Nemálo
se o to zasloužily také mylné zprávy, které byly rozšiřovány v srpnu 1914 a mluvily o vzpouře českých pluků, o bombardování Prahy,
násilné smrti Masarykově a Klofáčově jakož i o tom, že "Vltava je
rudá českou krví". Ale již před tím svolala "Americká tisková
kancelář" veřejnou schůzi v československé čtvrti Chicaga, na níž
37 1
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došlo pod vlivem bankéře J.F. Stěpiny k vášnivým projevům proti
Rakousku- Uhersku. V týchž dnech vyslovil redaktor "Americké
Osvěty" (vych1zela V Omaze)}<nák, první z am erických Cechů,
myšlenkuosvobození českosloven
skýchzemíazjeho
Čechách
popudu vznikl
"Ceský fond", z
veskei"é
něhož byphslušná
politická činnost
byla vydržována.
Tento příklad
a zmíněné zprávy
z Cech pohnuly
též krejčího Josefa
Marka) zaníceného
pro myšlenku odboje,ževdruhépolovici srpna svolal
schůzi newyorských krajanů,kte
rá byla četněnavští=
vena, zejména děl
Pozvání k peřejllf schůZi mwyorských Čechů (24. srpna I9I4).
nictvem. Všichni

lidu
..

účastníci schůze

souhlasili, že "třeba se zvednout k nějakému odboji a připravovat
cestu ke vzkřišení našeho národního státu" a zvolili za tím účelem
zvláštní výbor s názvem J)Ceskoamerickj 1;.fbor pro osamostatnění a podporu českého národa(() i ehož předsedou byl zvolen starosta dělnické i ednoty "Sokol" Koňas. Tento výbor vypracoval projev sympatie, jenž
byl zaslán vyslancům Anglie, Francie,Ruskaa Srbska,a jeho deputace
se vypravila k zmíněným vyslancům do \){:Tashingtonu, aby vyvrátila
domnělé prohlášení Slováka Duly pro Rakousko- Uhersko. Dva dny
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pře,d schůzí newyorsko,: konala se podobná schůze v Chicagu, svolana redaktorem J. Tvrztckjll1 J která vedla k založení Ceského národního s~ružení((J j~hož předsedou byl zvolen český chi~~gský lékař L.
J. Fzsher a tajemníkem redaktor J. Vinklárek. K posílení
těchto začátků politické organisaceamerických Cechů velmi
prospěl návratE. Vosky z Cech,
jenž, jak bude dále vypravováno, přinesl zprávy o plánech
Masarykových a hodnověrné
zprávy o poměrech v českých
zemích.
Mužům, kteří se ve Spojenýcl: . státech amerických postaVIlI v srpnu 1914 včelo myšlenky československého odboje, bylo překonávati nejednu
těŽkou nesnáz. Na překážku bylo
již to, že byli širší české a slovenské americké veřejnosti neznámi a proto musili si teprve
dobývati důvěru. Vyskytli se
dokonce Ceši (dr. F. Iška), kteří
se s horlivostí, hodné lepši věci;
Josej TvrZickj}
postavili na stranu Rakouskatajemník "Českého národního sdružení"
ve SpojeJrJch státech americkjch.
Uherska a usilovali zničiti započaté revolucionářské dílo lží,
pomluvou~.~trhán~m; n~ :zbu~ení ned~věr!azdrž~livosti širokých
vrste: snazlh se PUSobltI take tV/rzenlm, ze protuakouské snahy
amenckých Cechů připraví krajanům ve vlasti pronásledování ~
u:rpení. Př~s. v;šechny ~btíže a hořkosti, které způsobili, nemohli
vsak zastavIti postupu S) ednocováni československého lidu v Americ,e Jod praporem protihabsbursk~h? odboje. Pod dojmem zpráv
o ~t~lm p~of. ~: ~. 1,hsaryka do cIzIny a potřeby postaviti revolUClll akcI na SUSI zakladnu došlo v POIOl!!"ci března r. I9IJ v Clel!e373
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landu k první společné poradě všech československých revoluč

výhody byly Cechům přiznány. Tím vším bylo českým příslušní..:
kům-po udělení výhod se počalo u výboru kolonie přihlašovati

ních organisací ve Spojených státech za vedení chicagského "Ceského národního sdružení". Výsledek jednání byl, že se ))Ceské národní sdruženíu stalo ústřední organisací českoamerického hnutí za samostatnost českosloveJZskjch zemí. V čele "Sdružení" s~trval J. L.
Fisher a jeho znamenHým pomocníkem se záhy stal někdejší Masarykův žák, novinář J. Tvrzický;
pokladníkem byl chicagský bankéř
J. F. Stěpina, jemuž již v prosinci
psal z Italie Masaryk, že "českoslo
venská Amerika má býti finančním
ministrem revoluce". úkol splniti
toto důležité poslání připadl přede
vším výboru" Ceského národního
sdružení".
Ještě před přetvořením chicagského "Ceského národního sdružení" V ústředí protirakouské revoluční hnutí Cechoslováků ve Spojených státech amerických došlo ve
Francii k pokusu sjednotiti odboj všech
zahraničních Cechů a Slováků. Po od-

k českému půvo.
du dosti pochyb<
l1ých osob (zejmé.
na židů) - trvale
zajištěno výjimeč

né postavení ve
Francii, o i ehož dobyti se velmi platně přičinili fran-_
couzšti přátelé če
ského národa. Poskytnuté výhody
neměly ovšem je~tě vážnějšípo dosahu politického.
V tomto ohledu
bylo nutno začíti
od základu a rozšiřovati známost
českého i ména ve
Francii, jakož i
upozorniti na čes
ké touhy po dobytí samostatnosti. Důležitá úloha
při této propagaci

jezdu českých dobrovolníků do
Bayonnu nastaly pařížské kolonii
jiné starosti a především bylo P?třebi t:vale :ab~zpeči,ti C~~hům
ve Francii svobodný pobyt. Zadost, predlozena za Hm ucele~n
presidentovi francouzské republiky, ~otkal~ ~e ;- neF;:rat~í do~ě
se zdarem; ministerstvo vnitra povolilo "C1Z1ncum ceskeho puvodu, o jejichž národnosti není žádné pochybnosti a kteří jsou
smýšlení rusofilského a frankofilského, stejné zacházení jako př!
slušníkům států spřátelených". Tím zároveň obdržel výbor kolOnIe
mimořádnou moc, která měla povahu konsulární, neboť ověřoval
příslušnost k českému národu. O několik dní později byl vyňat
také majetek Cechů ze sekvestrace, uvalené počátkem vá~l~y n~ :~a~
jetek poddaných Rakouska- Uherska aNěmecka ve Francll. A 1 ]lne

války vznikla v pařížské kolonii úrodná myšlenka založiti český
list v jazyce francouzském, kterou se brzy pokusil uskutečniti
předseda kolonie }-lojjman-Krátkf Dne 3. října 1914 vyšlo první
číslo českého časopisu} pojmenovaného stejně jako setnina českých
dobrovolníků ve francouzské cizinecké legii, nNazdar« a psaného
francouzsky (]ournal franco-tcheque "Nazdar"), vjehož programu
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W. SteM.

připadala tisku~
Již na počátku

První číslo česko-francouzského časopisu "Nazdar"
(v posledl1ím sloupci začátek článku Denisova "VzkřHení Čech").
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se za dl českých politických snah vyslovovalo osvobozeni českého
národa. V duchu tohoto programu byl V prvním čísle sepsán také
památný článek Arnošta Denise "Vzkříšení Cechu) zmíněný již výše,
jenž podával přehled utrpení českého národa od nastoupení Habsburků. "Od r. 1526 dějiny
Habsburků jsou jen nepřeru
šenou řadou zpronevěr a věro
lomností. Ze všech Habsburků, kteří vládli v Praze, není
ani jednoho, jenž by nebyl
býval nepřítelem svému národu, nepřítelem jik pošetilým, tak houževnatým. V knize
života národního každý z nich
zůstavil otisk své těžké ruky
krví po třísněné . .. Slované
rakouští ruší dnes smlouvu,
ve kterou vešli s Habsburky.
Slováci, Moravané, Slezané,
Cechové! Nový život počíná
pro potlačované. Znovu nastal den slávy pro potomky
bojovníků Zižkových. Osvobozené Cechy sdruží kolem
Seton-Watson
sebe všechny své syny, rozptý(fot. La/Zghans, Praha J.
lené od svahu Tater ke Krušným horám. Zaujmou opět své místo mezi svobodnými národy."
Mohutné pak bylo i zakončení článku: "V nové Evropě, jež se
rodí, není pro Rakousko již místa. Hrobaři, odneste tuto zdechlinu! Nechť se na těchto zříceninách zrodí svět míru, svobody
a bratrství! - Místo buď pro národ český!" Daleko pronikavější
účinek než ve Francii vzbudila tato prudká slova v Cechách, bmž
první číslo listu "Nazdar" bylo brzy tajně dopraveno. Do časopisu
"Nazdar" přispěli i jiní francouzští přátelé českého národa, ale list
se dlouho neudržel a po několika číslech, která vyšla nepravidelně,
byl zastaven. Nedostatky, které ukázal (přinášel nadsazené a ne-
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správné zprávy o poměrech v českých zemích), byly vážnou výstrahou a poučením pro podobné pokusy příští.
.
Hned při zakládání časopisu "Nazdar" se ukazovala nejednot.
nost Cechů v pařížské kolonii.
Vytvořila se silná oposice proti
Hoffmanovi-Krátkému, před
sedovi výboru, zvoleného dne
9· srpna 19 1 4, který byl obviňován z různých přehmatů a
samovlády; propukající nesváry těžce nesli také dobrovolníci setniny "Nazdar". Dne
14. října byl konečně zvolen
r::ov.ý výbor s předsedou Jos.
Capkem v čele, v němž byli
většinou mužové rozvážní a
prozíraví, a organisaci bylo
dáno jméno "Výbor české kolonie a dobrovolníktl v PaříŽť'(. Bohužel se však ani poté Hoffrr.an-Krátký nepodrobil vůli
většiny a připravoval novému
vý boru mnohé nesnáze. Tyto
roztrpčovaly také A. Denise,
Franfišek Kopecký,
který pozbyl víry, že by patajemník "Českého komitétu" v Londýně.
řížští Ceši byli schopni dostáti
v~~ikým, úkolů~ politickým, jež jim určil, a na konec udržoval
pratelske styky Jeyn se vzdělaným novinářským dopisovatelem R.
Keplem. Korunu temto neblahým poměrům nasadil konečně příchod
ln,o!~evs~ého ~echa Sv. Koníčka-Horského do Francie. Koníček záhy po
zat1] ove m s]ezdu.pet~ohradském odejel přes Rumunsko, Bulharsko, ~rbsko, Itahl a Svýcary do Paříže s plánem aby tu vytvořil
ústředí českých zahraničních osad.
'
Jeho. příjezd a plán vzbudil nejprve skoro obecné nadšenÍ. Již
I? proSInce I 9 I 4 ?yl ~alo,žen ))Zahraniční svaz československf(} kteremu bylo nato dano Jmeno )JNárodní rada obcí československýcW)
377
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a vy tvořil se přípravný výbor, který měl novou organisaci uvésti
v činnost na sjezdu všech českých zahraničních kolonií, svolaném
na 14. leden 19 15 do Paříže
(vskutku
sešel se o 14 dní pozLondonBóllemian (Czeeh) Committee
a!td
ději). Současně také bylaobnoLegion for Britlsh ServÍ611..
venamyšlenka vydávati česko

předseda sjezdu v zahajovací řeči nepřímo varoval před jednostranným přilnutím k Rusku, přece nabyl vrchu směr Koníčka
Horského. Sjezd rozdělil kolonie na čtyři skupiny, z nichž každá
měla jmenovati do ústřední pařížské "Národní rady" po třech zástupcích a vytkl program: soustřediti činnost českých a slovenských zahraničních spolků, aby
bylo dosaženo spojení a samostatnosti československého národa, připravovati půdu pro
příznivé rozhodnutí o české
otázce a udržovati přátelské
styky s ostatními slovanskými
národy a jejich spojenci. Na
podniky "Národní rady" měla
každá kolonie přispívati pravidelným příspěvkem. Jakým
duchem byla proniknuta část
účastníků sj ezdu, svědčil vydan Ý manifest (s datem 16. února
1915), v němž se špatnou češti··
nou habsburský rod zbavoval

211. (lLOUCESTER ROAD,' REGENT"S PARK, UlNDON.

francouzský časopis a 15. ledna
1915 počal vycházeti za redakce V. erkala, bývalého dopiv;
J.
sovatele "Národních Listů",
A. ŠTůR1fAN, Asst. Sec.
F.
Hon. Sec.
čtrnáctideník })Ceská mzávislost' ( (L'Indépendance Tcheque); nový časopis upadl, bohužel, ihned do chyb zaniklého
listu "Nazdar". Záhy se však
ukázala nezralost a jednostrannost plánů Koníčka-Horského,
takže u mnohých počáteční
nadšení opadlo a ozval se
důrazný nesouhlas. Koníček-.
Horský byl nadšeným a nekritickým rusofilem v duchu
těch ruských Cechů, kteří vešRegistrační (!egiti1J1ační) lístek,
keru naději a budoucnost čes
v)'dávan:ý !ond:ýllrk:ým "Česk:Ý1J1 komitétem" jako
kého národa skládali jen v carprůkaz přís!ušnoJ'ti k če.rké národnosti.
ské Rusko, a jeho přepjaté
názory budily v prostředí francouzské demokracie odpor; zejména
se proti němu postavili pařížští Ceši socialistického smýšlení s Keplem v čele. Také Denis zaujal vůči němu stanovisko odmítavé.
Koníček-Horský pokusil se sice také získati pro své názory a proti
dtu Sychravovi Cechy švýcarské, ale bez úspěchu.
Za těchto neutěšených poměrů byl 28. ledna I9IJ zahájen
v Paříži sjezd českých zahraničních kolonií, jehož se však účastnili osobně jen zástupcové Cechů pařížských, londýnských (s Kopeckým
v čele) a moskevských; američtí Cechové se dali zastupovati (A.
Denisem) a rovněž Cechové švýcarští. Přes to, že Denis jako čestný
F~ FRiSK,

J. FRAUS.

HEJNO.

,Á. PRQSSNITZ.

NETUŠit••

J. VANEK,

J{QPBCltÝ.

českého trůnu, českoslovenští

vojáci a "ú,ředníci se zprošťo
vali přísahy složené Rakousku
T .. C. Ma.rarj'k.
a prohlašovala se nezávislost
československých zemí pod
protektorátem ruského cara. Byl to projev naprosto nezralý, svěd
čící o úplně neznalosti skutečného stavu· věd, jenž rozhořčoval
Francii, jíž v manifestu nebylo vzpomenuto ani slůvkem, a vzbu~ova! svým~ velikášskými slovy, neúměrnými přítomnosti, útrpný
usmev. ZaSll hlubokou nedůvěru nejen mezi zahráničními Cechy
samými, nýbrž i mezi francouzskými přáteli českého národa.
.A tak na počátku r. 19 I 5 poskytovaly nej důležitěj ší české kolon1e v .~~sku, Fra~cii a Americe podobný a ne právě příliš povzbuzupc1 obraz n8fednoty a roztříštěnosti) svárů věcných a ještě více
osobních. Přes to, že všechny nebo aspoň většina jich měly týž
379
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dl, osvobození československého národa, pro nějž mnozí byli
ochotni obětovati i život, nebylo mezi nimi shody o tom, jakých
prostředků má býti k dosažení tohoto dle užito, Nebylo také mezi
nimi vskutku vůdčích, politicky vyzrálých a vzdělaných osobností, které by požívaly všeobecné vážnosti a vytvořily pevný a do

slovenské osady, rozseté po celém světě, i československý národ
doma. Původcem tohoto velkého obratu byl prof. T. G. Masaryk,
který v prosinci 1914 opustil rakouskou půdu s přesně promyšlenými plány revolučními.
POČATKY JEDNOTNÉ ORGANISACE

ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNiHO ODBOJE

V SOUVISLOSTI S ODBOJEM DOMAciM
(OD POČÁTKU R. 1915 DO 14. LISTOPADU 1915)

OD ]EZD PROF. T. G. MASARYKA DO CIZINY
A VZNIK TAJNÉ REVOLUČNí ORGANISACE DOMÁcí
T. ZV. "MAFFIE"

Bjvalá kovárna v císařském dvoře v Čejli, kde se Ma.J'ar)'k v I. I 364-I36J učil kovářstvl.

podrobnosti vypracovaný program, jenž by odpovídal jak přáním
a potřebám českého národa doma, tak i obecné situaci mezinárodní.
Hrozilo dokonce nebezpečí, že i jediný veliký úspěch, kterého
bylo dosaženo, zřízení českých vojenských oddilů v Rusku a ve
Francii, bude promarněn a že oběti na životech budou přineseny
nadarmo. Na štěstí se však na počátkur. I9IJ dostavi[y první známky
pronikavého obratu. Zahraniční odboj počal býti nově organisován
a uveden v těsnou souvislost s odbojem domádm, vytyčeny byly
podrobně nejen jeho dle, nýbrž i prostředky. RoztHštěnost ustupovala ponenáhlu jednotě, která posléze spoutala všechny česko-

. Ro~ho~nutí T. C:-. Masaryka, ujmouti se v pokročilém věku 64 let organtsace ceskeho odbOje proti Rakousku-Uhersku} bylo přirozeným dů
sledkema vyvrcholením jeho veřejné činnosti předválečné. Hned,
když r. 1882 vstupoval na nově zřízenou českou universitu jako
profesor filosofie, bylo patrno, že jím přichází do českého prostředí vědeckého výjimečný duch, který svou hloubavosti, kritič
nosti, nesmlouvavosti ch;uakteru a šířkou zájmu daleko překra
čoval úzké hranice odborné vědy a hluboko i všestranně zasahoval
do nejrůznějších otázek českého života. Masaryk vytkl si za úkol
povznésti nejen úroveň české vědy, nýbrž veřejných poměrq če
ských v?bec, jež v době jeho příchodu z Vídně do Prahy vykazovaly nejeden nedostatek. Cinil tak jak za universitní katedrou a
rozsáhlou činností spisovatelskou, tak i v četných přednáškách,
které se obracely k širokým vrstvám lidovým, a posléze činností
politickou. Boj proti podvrženým rukopisům královédvorskému
a 'zelenohorskému, v nichž předešlé pokolení a i většina Masarykových současníků neprávem spatřovali nejznamenitější doklady
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české dávnověké osvěty, byl počátkem jeho houževnatého zápasu
s omyly, chybami a pověrami, namnoze velmi hluboce zakořeně
nými v české národní společnosti.
V tomto zápasu se Masaryk setkával začasté s neporozuměním
a i se zavilým záštím, jež se neostýchalo proti jeho osobě vystupovati se zbraněminejodporněj
šími. Leč to nemohlo zlomiti
ani jeho odhodlání ani jeho
pronikavého vlivu,jehož si v české
veřejnosti čase/Jl dobl; zej ména
mladé pokolení českých vzdě
lanců osvojovalo si Masarykovy názory, v jejichž duchu
dále působilo. Zvláště pak
Masaryk bojoval proti mělké
mu vlastenectví, které se utápělo ve třpytných sice, ale
prázdných slovech, za nimiž
nenásledoval čin. Proti hluč
nýmnárodním slavnostem
zdůrazňoval potřebu vytrnlé
T. G. Masar]k
a všestranné práce pro národ
(podobiznu Z roku I9I7).
a v národě, potřebu prohloubiti národní život po stránce
kulturní, sociální, hospodářské a náboženské, a žádal, aby celý veřej
ný i soukromý život český spočíval na přísných zásadách mravních,
humanitních, na poctivosti, opravdovosti, spravedlnosti a upřím
nosti. Svým mravním úsilím byl l11asat:yk pokračovatelem a dovršitelem
snah největších postav našich dějin) Husa, Komenského, Dobrovského) Palackého a Havlíčka, vědomě a promyšleně navazoval na jejiCh dílo.
Vstoupil také ve styk s mnohými zahraničními pracovníky vědec
kými a politickými a na svých cestách po cizině (byl zejména
dvakráte v Americe, kde poznal též blíže život českých a slovenských vystěhovalců) se seznámil hlouběji s jejími poměry. Zvlášť
horlivou pozornost věnoval poznání Ruska.
Politická činnost ve vídeiískél?l parlamentě umožnila Masarykovi
)82.
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podrobně poznati stav rakousko-uherské monarchie a vládni její
soustavu, která byla nejen nepřátelská českým snahám národním,
osvětovým,společenským ahospodářským, nýbrž svými prostředky
a cíli povážliyě ohrožovala mír Evro}.,y. Něko.~
likráte ostře vystoupil
zej ména proti zahraniční
po1iticeRakouska- Uherska (zvláště v zmíněnc' m
již velezrádném procesu
záhřebském, což rozšíř ilo nemálo známos t j eha
jména v cizině), ovlád~.
né násilnickým a protislovanským duchem rr:aďarským, ale nápravy
zjednati nemohl. Usiloval také o to, aby zmírnil
nepřátelství RakouskaUherska proti Srbsku,
k čemuž dostal plnou
Cho!' T. G. Masary.ka pí Charlotta l'vfasarykol'á
moc od srbského miniS dcerou Alicí a S)'tJem Janel1J.
sterského předsedy Pašiée, byl však zahraničním ministrem rakousko-uherským hr. Berchtoldem ve své snaze
odmítnut. Proto čím dále, tím více dospíval k přesvědčení, že evropská válka jest neodvratná a otázkou jen krátké doby. Přál si
ještě před výbuchem války usmířiti Srbya Bulhary, znesvářené
také neblahým vlivem rakousko-uherské politiky - v druhé válce
balkánské, a obdržel k tomu souhlas některých Srbů a Bulharů
leč k jeho zamýšlené smiřovací cestě již nedošlo; sarajevský atentá~
a vypovědění války Rakouskem- Uherskem Srbsku tuto cestu
bohužel, znemožnily.
'
. Válka, jejíž počátek zastihl prof. Masaryka s rodinou na prázdn1~ovém po?~t~ v Zandov~
Sasl~u), poskytla Ma~arykovi pří~
lezltost dovrsltl Jeho mnohalety bOJ protI Rakot1skt1 a rakusácké1nu duchu

(v:
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revolučním skutkem; "oposíce proti Rakousku musila se stát opravdovou, doopravdy, na život a na smrt" - tak ~apsal Masary!<
sám na počátku svých válečných paměti (vyšly tlskem pod nazvem "Světová revoluce"). Podle své povahy zkoumal Masaryk
nejprve podmínky pro revoluční vystoupení, k němuž se hned na
počátku rozhodl. Mocně ho v
tom utvrzovalo i chování českého
lidu v prvních dnech války) které
se ostře odráželo od ustrašenosti a bezradnosti politiků.
"Kaši čeští vojáci, opouštějící
Prahu, projevovali své protirakouské smýšlení; od armády
docházelyzprávy,žesevzpouzejí a dokonce bouří; brzy se
slyšelo o přísném zakročování
vojenských úřadů, dokonce o
trestech na hrdle. Byli trestáni
Za to, co jsem já, poslanec, hlásával - mohl, směl jsem já
udělat méně než ten prostý
Lord kitehener,
voják-občan,
jehož jsem utvrangliekj marJál a ministr vojenství.
zoval v protirakouském a slovanském smýšlení?" ("Světo
vá revoluce"). Důležitou otázkou pro chys ~aný odboj bylo ovšem,
jak dlouho bude válka trvati, poněvadž pro neznalost Evropy o poměrech a snahách českého národa musila revoluční akce počíti od
základů a vyžadovala proto delší doby, aby mohla dosáhnouti
úspěchu. Tímto předmětemseMasaryk zabýval hned po vypuknutí
války a některé výsledky svého studia uveřejnil již v srpnovém čísle
měsíčníku "Naší Doby", jím od let řízeného.
Rozmluvy Masarykovy s politickými předáky českého národa
v prvních týdnech válečných poskytovaly mu záruku, že ~spoň
většina národa i se svÝmi vůdci si zachová také v budoucnost! rozhodné protirakouské ·smýšlení, což bylo základním předpokladem
zdaru odboje proti Rakousku- Uhersku. S obecnjm tehdy míněním,

. ....

...

-_

že české země budou osvobozeny ruskjm vojskem, se však Alasaryk nesrovnával. Mnohaleté usilovné studium minulosti a přítomnosti

carského imperia umožnilo mu proniknouti ruské veřejné poměry
daleko hlouběji než komukoli jinému z českého národa a poznati
jejich velmi vážné nedostatky. Masaryk věděl, že se ani po těžké
porážce v rusko-japonské válce (r. I904-I905) valně nezlepšil
vnitřní stav Ruska a že většina starých zlořádů, které rozhlodávaly
bez překážky mohutné tělo slovanské veleříše a kořenily v podstatě v carské sa- ,
.
movládě, potrvala
i nadále. Z toho
dů vodu byl naplněn vážnými pochybami o tom, že
by ve světové válce Rusko dosáhlo
rozhodujícího vítězství, které by
dopomohlo také
českému národu k
svobodě, a nedů
věřoval též, že by
se ruská vláda zaHoteJ ,;lFeimar" Rotterdamu.
nášela opravdově
plánem osvobodid a osamostatniti české země. Jeho obavy, jak se
ukázalo časem Za světové války, byly oprávněné nejen po stránce
vojenské, nýbrž i politické. Poznání skutečného stavu ruských
poměrů vedlo pak Masaryka k tomu, že se nedal _ ač se ruské
pomoci neodříkal - strhnouti důvěřivou náladou rusofilskou,
která počítala jen s Ruskem, a rozhodl se získati pro osvobozovací
1)

boj českého národa také přispění záPadních mocnosti Dohoc(y, Francie,
Anglie a poZděii i Ameriky, k nimž ho přitahova{y zásac(y demokratické.

Bylo to rozhodnutí důležité a šťastné a v jeho smyslu počal Masaryk
ihned pracovati.
Již ke konci srpna 1914 navázal Masaryk spojení se svjmipřáteli
v zemích Dohody. Použil k tomu přítomnosti obětavého americObrázkové dějiny naší samostatnosti 25.

------------------------
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kého Cecha E. Vosky) majitele mramorových dolů v Kansasu,
v Praze a poslal po něm důležité ústní zprávy a několik písemných
dat (Voska je převezl ve dvojité podešvi svých bot) do Londýna W.
Steedovi) které se týkaly jednak počínajícího pronásledování če
ského národa a Slovanů jižních, jednak finančních jakož i vojenských poměrů Rakouska- Uherska; krom toho žádal, aby Rusové
měli k českým zajatcům větší ohled a usnadňovali jim dobrovolné
přebíhání. Za nedlouho obdržel od Steeda prostřednictvím důvěr
ného posla Kosáka důležitý vzkaz, že podle odhadu předního anglického odborníka vojenského Lorda Kitchenera (byl anglickým ministrem vojenství) potrvá válka dlouho) nejméně tři až čtyři roky, a
že Anglie jest odhodlána v ní vytrvati až do posledního muže,
i kdyby Němci se snad zmocnili Paříže, jak tehdy byla obava. To
bylo v době, kdy německýdsař Vilém II. vyřkl honosnou a sebevědomou větu, že .vítězné německé vojsko vrátí se do svých domovů dřív nežli listí se stromů spadne, kterou arci v krátce skutečný vývoj vojenských operacCusvědčil ze lži (už v posledních
měsících 1914 se zmocnil tohoto okřídleného výroku český vtip,
jenž líčil, jak Vilém II. běhá po lesích a uvazuje listí k větvím).
Zprávy, které Masaryk zvěděl ze států Dohody, byly velmi závažné a pohnuly jej v druhé polovici září 1914 kprvní cestě do Holandska) kde se chtěl v Rotterdamu sejíti s A. Denisem, W. Steedem a S. Watsonem. Pro krátkost času se sice zamýšlená schůzka
neuskutečnila, došlo však k ní o měsíc později, kdy se Masaryk vypravil do Holandska po druhé. Tehdy se vskutku sešel aspoň s W.
Watsonem, s nímž v rotterdamském hotelu "Weimar" po dvě noci
(aby unikl pátravosti ra~ouských vyzvědačů) jednalo svých revolučních plánech a o novém uspořádání evropských poměrů. Watson sepsal pak po svém návratu do Londýna podle Masarykových
vývodůpamětní sPis, jenž byl odevzdán vládě anglické, francouzské
a ruské. Zároveň vstoupil Masaryk v písemný styk s Denisem a od
Steeda obdržel list, obsahující důležitou zprávu, žev květnu příš
tího roku zasáhnou do války po boku Dohody také Italie a Rumunsko. Bylo jistě pozoruhodnou shodou okolností, že Masaryk
zahajoval revoluční činnost v zemi, v níž trávil poslední léta života,
naplněná hořkostí z přítomnosti a pevnou nadějí v budoucnost,

ne;větší český emigrant pobělohorský J. A. Komenský. Pam 'tk
KOI/tenského} oživená hrobem na holandské půdě" - p'iš ;
-~
I
v'1 1 d . h
e asa
ry". :- ",Pn" a Je, o propagandy po tehdejším politickém světě,
pOh~lck~ proro~tvl - program Kšaftu, zaplašily zbytky pochybnostl a vahavost1. Komenského Kšaft zůstal mi na cestě kolem světa
vedle Kralické
bible denním
národním a politickým mementem ... " Po půl
třetím století se
ujímal Masaryk
opuštěného politického díla Komenského, aby je
dovedl k š ťastné
mu konci.
Po návratu z
HolandskabylkonečnýodjezdMa

sary ků v za hranice otázkou jen
krátké doby. MaRedaktor R. Kep!, d!lvěrník Dmistb.
sary k využil jí jed~~k k tom~: aby si opatřil přesné zprávy o stavu rakousko-uherské
nseaosm!s~ení předních úředních osob, jednak aby se vytvořila
v, Praze taJna rev.oluční organisace domácí, která by byla v neustálem st~ ku ~ odbOj e~ zahraničním, podávala m u zprávy o poměrech
v zemlch ce~kých 1 ;e}é monarch~~ a ,umožňovala vůbec jednotný
pos:up o~boJv~ domaclhoa zahramcmho.Množství velmi cenných
zpr~v z neJvyssího úředního prostředí vídeňského dodá val Masarykov1 pro~tře~~ictv:ím spisova;el~ J. Svatopluka .lvlachara (byl od let
ba~lwvmm uredmkem ve Vldm) komorník rakouského ministra
vnItra barona Heinolda Julius Kovanda. Statečný tento muž odda~1 Ma,sarykovi a české myšlence revoluční, bez ohledu na n;bezpeCl ztraty zaměstnání a velmi přísných trestů opisoval v noci na
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psacím stroji všechny úřední spisy i poznámky, které nalezl na pracovním stole svého pána; tuto krajně choulostivou práci vykonával

Vjbor

české kolonie

v PanŽi se

zranělljmi

dobrovolníky ze setniny "f\lazdar".

až do jara r. 1915, kdy službu u Heinolda pro podezření z prozrazování úředních tajností opustil. Papíry, Kovandou dodávané, obsahovaly zejména důvěrná hlášení pražského místodržitele knížete
Thuna o poměrech v Cechách, udání různých úředních i soukromých osob proti českým lidem a návrhy na stíhání osob podezře
lých. Umožnily nejen varovati včas neje~~oho Cecha,. u ~ě~o~ s.e
měla konati domovní prohlídka, aby znlcll kompromituJ1C! veCl,
nýbrž i zasílati důležité ~p~ávy do cizi~y vO plán,eych a tajn~ch ~oz
hodnutích rakouských mln1sterstev aValecneho uradu dohledaC1ho.
Těchto zpráv bylo ve státech Doh~dyv už~to ta~(é. noviná:řsky a
jejich prozrazování vzbuzovalo ve vldenskych mlillsterstvech ve-
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llký poplac11, který byl tím větší, že se přes všechno úsilí nepodajejich zdroj vypátrati.
..
Zná~o~t o -;l1zjš/ení úředních kruhll rakouskjch zjednal si Masaryl~ zeJ1:::len~ navstěvou některých významných politických osobnostl. Zajel Sl za tím účelem také do Vídně, kde jmenovitě rozmlouval s bývalým (v 1. I9oo-I904) rakouským ministerským
předsedou A. Kt1rberem. Došel k
poznání, že by se ve vítězném Rakousku- Uhersku postavení českého
národa nejen nezlepšilo, nýbrž ještě
mnohem více zhoršilo zamýšleným
dalším postupem centralisace a germanisace a ovládnutím veřejných poměrů vojenskou diktaturou; seznal
také, jak ve Vídni panuje rozhodná
nálada protičeská a odhodlání v počatých pronásledováních pokračovati
a je zesíliti. V Praze navštívil místodržitele Thuna a také od některých
českých osob, které zaujímaly významnější místa úřední a vojenská,
obdržel rozličné cenné zprávy. Konečně se pak na svých cestách do
Redaktor Josef Kotek
Holandska sešel v Berlíně s několika
(popraven v prosinci r. I9 I 4).
vynikajícími politiky a spisovateli
něOmey~kými, takže poznal smýšlení a poměry také v německé říši.
~ulezltym a vytrvalým spolupracovníkem na revolučních počát
cleh .1~asarykovýcb se stal mladý docent filosofie na pražské universlte dr. Eduard Beneš) kterému v této doběobzvláště připadl úkol
obstarávati zabraniční zprávy.
Se svými poznatky, jichž nabyl cestami do ciziny a zprávami
z rakouského úředního prostředí, s eznamoval Masaryk své důvěrné
přátele na schůzkách, které se konaly v bytě známého pražského:
ad:vokáta dra V. Boučka; těchto schůzek se pravidelně účastnili:!
spIsovatel dr. Jan Herben) novinář C)riJ Dušek) dr. E. Beneš) advokát
dr. Přemysl SámaJ, advokát dr. Frant. Veselj, nakladatel G. Dubskj
řilo
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a inženýr Pfejfermann-Záruba - vesměs příslušníci strany pokrokové, kteří již dříve byli naplněni rozhodným duchem protirakouským. Vedie toho jednal Masaryk, jak již podotčeno, i s jinými vjznačnjmi českjmi politiky; především s Ant. Svehlou; Ad.Stránskjm;

Ant. Kalinou; Ant. Hajnem) V. Klofáčem) Fr. Soukupem a B. Smeralem;

aby seznal jejich smýšlení a dosáhl od nich ústního svolení
ke své chystané revoluční akci za hranicemi. Souhlas vůd
čích českých politiků byl důležitý proto, aby Masaryk mohl
předstoupiti před státníky Dohody jménem aspoň většiny národa.
Masarykovo jednání v tomto směru narazilo na odpor jen u vůdce
strany sociálně-demokratické poslance B. Smerala, který z důvodů
oportunistických i ideových, vesměs však zcela překonaných, rozhodně odmítal myšlenku české revoluce proti Rakousku- Uhersku;
na štěstí však byl Smeral se svým rakušáctvím celkem osamocen
i ve své straně, ač působil svým chováním nemalé obtíže. Důvěrně
jednal Masaryk také se starostou" Ceské obce sokolské" drem Jos.
Scheinerelll; jmenovitě o financování odboje, ale i jinak na Sokolstvo velmi spoléhal. Přál si též, aby i Scheiner odešel do ciziny, a
Scheiner sám choval takový úmysl, ale policie jej znemožnila.
Na počátku prosince 1914 se Masaryk rozhodl odebrati se před
konečným svým odjezdem do států Dohody a před zahájením otevřeného revolučního vystoupení protiRakousku- Uhersku ještě do
Italie a Svýcarska; aby tu podle bezpečných zpráv znovu prozkoumal
mezinárodní situaci, Tušil však, že jeho návrat do Cech není jistý,
poněvadž bylo velmi pravděpodobno, že policie pojala již nebo
aspoň brzy pojme proti němu podezření. Proto před odjezdem seznámil Masaryk dra Beneše podrobně s výsledky svého dosavadního jednání, odevzdal mu seznam svých zahraničních přátel a naznačil mu plán dalšího postupu práce - vše pro případ, kdyby se
nevrátil. Beneš byl tak Masarykem určen za prostředníka odboje
zahraničního a domácího; byl to úkol jistě krajně odpovědný,
čestný a nebezpečný, pro nějž však měl dr. Beneš s dostatek odvahy a schopností. Vedle Beneše zvláštními úkoly byli též pověřeni
Přemysl Sámal a C. Dušek. To byl základ tajného konspiračního
spolku českého, jemuž teprve později bylo dáno jméno "Maffie"
("Maffie" byl původně název tajného spolku sicilského).

Po těchto přípraváchodejelMasaryk I7.prosince I914 s dcerou
Olgou přes Vídeň do Italie. Na rakousko-italských hranicích činil
mu sice pohraniční rakouský úředník překážky a telegrafoval do
Prahy o rozhodnutí, ale Masaryk, odvolávaje se na svou poslaneckou
hodn9st, nedal se na štěstí zadržeti. Přes Benátky (odtud psal bankéři Stěpinovi do Chicaga podle ujednání s drem J. Scheinerem

Řím (pohled s chrámu sv. Petra)

~ peníze pro zahr~l1ič?-í odboj) a Florencii dojel 2.2; prosince do
RZ:/la" Z~~ vstoupll-?:eJRr,:,e.ye styk se srbským vyslancem Ljubou
MlhaJlovlCem a 1 s J1nynll phoslovanskými politiky kteří v ne-

mal~m.počtu byli uprchli na počátku války z Rakou~ka- Uherska,
as nlmlZ se dohodlo úzké spolupráci. Důvěrně jednal takésRusem
českého původu (byl snad potomkem pobělohorského exulanta)
Vsevolodem SvatkovskjmJ který před válkou dlel v úředním posl~ní ;e Vídni a hned na počátku války navázal ze Svýcar prostřed
n1ctVlm posla s Masarykem styky. Z opětovných schůzek s ním
:,zešel novj pamětní sPis; shrnující Masarykovy revoluční plány
Jenž byl poslán do Petrohradu ministrovi zahraničnich věcí Sergěji
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Sazonovi. Vedle toho rozmlouval Masaryk i s jinými Rusy v:Římě
přítomnými, dále s Poláky a vešel v osobní styk také s anglickým
velevyslancem Sirem Jamesem R. Roddem, který prostředkoval
jeho korespondenci s londýnskými
-

přáteli.

Z těchto a i jiných jednání
dospěl Masaryk k přesvědčení,
želtaliezůstaneaspoň neutrál-

ní, nerozhodne-li se pro válku
s Rakouskem-Uherskem, a
proto s uspokojením odejel
II. ledna 1915 zRíma do Zenevy. Odtud se dotazoval Beneše prostřednictvím]. Lavič
kJl) českého studenta na příro
dovědecké fakultě ženevské
university, jenž právě odjížděl do Cech (vezl s sebou také
důležitý dopis draL. Sychravy
dru Scheinerovi), zda se může
s bezpečím vrátiti ještě načas
do Prahy. Z papírů, které dodal J. SV. Macharovi J. Kovanda, seznali však MasarykoPřemJ'S1 Šámal.
vi přátelé v Praze, že na základě zpráv rakousko-uherského vyslance v Rímě barona Macchia byl vydán rozkaz, aby Masaryk byl hned při svém návratu ze Svýcar zatčen, a proto podle
smluveného hesla ("kniha, kterou chceš mít, je rozebrána a vyjde
až po válce") varoval jej Machar před návratem a telegraficky rovněž i dr. Beneš. Pro větší bezpečnost zajel Beneš hned v příštích
dnech do Svýcar osobně, aby se mohl s Masarykem podrobněji
dohodnouti také o dalším postupu. Tím se skončilo první období
lviasarykovy rwoluční činnosti) které bylo věnováno přípra vám a orientačnímu poznáváni názorů vůdčích politických osobností a obecné
<;ituace, a nadešlo období soustavné a vysilující revoluční práce.
V prvních dnech února r. 1915 sešel se v CUlJ'chu dr. Bmeš} který
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užil pro svou cestu do Svýcar záminky studia válečné literatury,
k důležitému jednání s /t1asarykem) provázeným V. Svatkovským.
Po jeho příjezdu se Masaryk definitivně rozhodl zůstati již v cizině.
Nejprve bylo nutno doplniti a prohloubiti organisaci českého zahraničního a domácího odboje. Proto vzkazoval Masaryk
po Benešovi pražským politikům, že jest nutno, aby "byla
vybudována první novodobá
česká politická emigrace, která
by dělala skutečnou politiku a
v dohodě s politiky ve vlasti
veřejně a odpovědně proti Rakousku- Uhersku vystoupila",
a političtí vůdcové čeští měli
k tomu dáti svůj souhlas buď
tichý nebo výslovný. Zádal
také, aby do ciziny odešli i jinJ
předáci českého národa (výslovně
spolu se Svatkovským jmenoval na prvním místě dra Kramáře) s některými novináři'
a politickými pracovníky vůbec, poněvadž v českých zaJal' Herben.
hraničních koloniích byl takovýchto lidí nedostatek. Důležité bylo také Masarykovo přání,
aby se v česk}ch zemích vytvořil podle vzoru ruské podzemní revoluční práce tajn} komtét} který by prostředkoval mezi domácím
a zahraničním odbojem a udržoval mezi nimi taktickou i myšlenkovou jednotu. Pro členství v komitétu měli býti získáni spolehliví politikové a veřejní pracovníci všech českých stran (vyjímaje
strany klerikální, jejíž vůdcové byli oddáni Habsburkům, opírajícím se po staletí o katolickou církev, a rakousko-uherské monarchii). Vedle některých jiných věcí byl také smluven za účasti
Svatkovského způsob styku Cech se zahraničním odbojem, jenž
se měl soustřediti ve Svýcařích.
393
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Po nesnadném ale šťastném návratu ze Švýcar počal dr. Beneš
ihned prováděti tt'ko~y, kte~é mu ~;ěřil M~saryk. ?děl~l n~jprve
i eho vzkazy dru Schelnerovl a dru Samalovl apros~re~n1Ctvlm ,to,hoto zahájil i ednání s drem Kramářem. Kramár odmltl Sice vyzvam,
.
aby se odebral za Masarykem
do ciziny (souhlasil však, aby
byl vyslán jiný politik) - bylo
to v době, kdy Rusové opět zahájili v Haliči pochod ke Krakovu a Kramář podle svého
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měla všude oči a uši, o jejíž existenci však nikdo nic
nezvěděl, ani veřejnost, ani policie. Její členové, vědomi důleži
tosti a odpovědnosti podnikaného díla, Hdili se těmito zásadami:
Neptat se kdo jsou zasvěcenci a členové komitétu. Když dostal

sace, která

~ěkdo úkoi vykonat práci, zajet někam nebo dodat zprávu dál, ne-

ké vítězství rozhodne o samostatnosti českého národa - ,
ale byl úplně srozuměn s tím,
aby se podle pokynů Masarykových vytvořila domácí tajná revoluční organisace. Po
Kramářově souhlasu smluvil
Beneš se Scheinerem a Šámalem konečnou podobu tajného
komitétu. Šťastné bylo upozornění Scheinerovo, aby· do
Antonin Hajll.
vznikající j.MafJie' byl přibrán
energický a odvážný advokát
dr. Alois Rašín) který již v mládí ukázal protirakouské smýšlení
(v procesu t. zv. "Omladiny"), K první schůzce pyrv!~ích pě,ti
Maffiánů" došlo na začátku března r. I9I5 v byte Samalove;
j~kýmsi tajemníkem revolučního komitétu byl dr. Beneš. Záhy se počet
členstva "Maffie" rozmnožoval, nejprve o radikálního pokrokáře
dra Ant. Hajna a hned na to o dra Fr. Soukupa, předáka strany
sociálně demokratické (Rašín ho přivítal dobráckými slovy: "Tak
vidíš, Františku, tak se zase scházíme; už jsme tady z Omladiny
tři" - byli to: Hajn, Rašín a Soukup). Kolem těchto osob nejzasvěcenějších se seskupila pak řada obětavých spolupracovníků, kteří se namnoze ani neznali. Byla to podivuhodná organi-

pátrat proč a k jakému účelu, ~n,i kdo t? p~.r~čil. ':
..,
U členů "Maffie" se shromazdovaly dulezIte zpravy, ktere byly
opatřovány roz~anitým ,způsob.e~ a ,byly rozl~~né~o druhu (o stavu a pohybu vOJsk, zpravy pol1tlcke, hospodarske atd.). O~halo
valy vojenský, hospodářský a finanční sta:r rakousko:uherske monarchie a její úmysly. Všecky tyto zprávy) Jež s~ soustredov~ly u B~~
neše, byly pravidelně posílány do Svjcar. MusIlo se tak ovsem d1t1
tajně, a proto bylo užíváno nejrozmanit~jších pr?středků, aby
bdělé rakousko-uherské úřady byly oklamany. Zpravy byly zaSllány prostřednictvím pošty, telegrafu, novinových inserátů nebo
spolehlivých poslů, jimž b~la dána zvl~~tní spikylenecl~á j;né~a, aby
policie nemohla jich stíhatI, kdyby se Jl snad. p:e~e duve;n: revo~
luční korespondence dostala do rukou; steJne 1 ostatm cleno ve
revolučního komitétu a zahraničního odboje uŽÍvali pseudonymů
(Masaryk-Hradecký, dr. Kramář-Hol~~, dr. ~e~eš-Běls}~1 a Ještě
jiných jmen, dr. Šámal-Trkal, dr. Rasln-Schlel,a pozdej1: Rltter,
dr. Sychrava-Švarc atd.).
Písemné zprávy byly posílány pravi~~ln~ šifro>;ané a hned n~ po~
čátku r. 1915 byl za Masarykovy ucastl sestave? dorozUmf\~aCI
slovník, založený na alegorii (v něm byl na př. arClvévoda Bedřich
nazván: koleaa Pacl, císař - děda, důstojník - kaktus, generálzabradník, ,;'Národní Listy" - Lojzka, Paříž - Stránčice atd.).
úkrytem pro zprávy byly rozřezané a opět peč1iv:ě s~e~ené kore~
pondenční lístky a pohlednice, hřbety a desky knIh2 Jez byly POSllány poštou na různé adresy českých koloni~tů v:e Svtcaři~h. Později však tento poštovní styk bylo nutno z nekohka duvoduyza,staviti. Poslové převáželi zprávy v držadlech ~~~az~,del, v,:uz!(ach,
plnicích perech, klíčích atd. "R_edaktor ZaJ1Cek - plse J~~en
z nejvýznačnějších poslů mezi Svýcary a Prahou, L. V,. Facek
(pseudonymní jméno: Strejček) ~- 2~dod~val zápalky a ycIgare~y
v krabičkách, v nichž byly zpravy. Cast CIgaret byla pInena taba-
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dHvějšího přesvědčení pevně
věřil, že v nedlouhé době rus-
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kem a část zprávami; dále byla dobrou pomůckou plněná péra,
barevné tužky, jichž konce byly ořezány, ale uprostřed nichž byly
zprávy. Bylydálenevinnéinseráty v "Národní Politice", v
"Prager Tagblattu" a v "Bohemii", kterým se ve Svýcarsku dobře rozumělo. Později
delším cvikem přicházelo se
na jistější oklamání rakouských slídičů." Casopisy byly
prováženy v kufrech s dvojitými stěnami. Byl to celý arsenál prostředků, důvtipně vymyšlených na oklamání rakouských úřadů, jejichž úprava vyžadovala ovšem mnoho
trpě1ivosti, času a peněz.Otom,
jak tato podzemní dorozumívací akce byla promyšlena
a jak spolehliví byli vysílaní
poslové - byli to vesměs mužové Ca ženy), plni vlasteneckého ducha, kteří se nedali
C)'ri! Dušek.
odstrašiti vyhlídkami přísných
trestů, hrozících jim při prozrazeni - svědčí to, že jen jednou - a to nešťastným nedorozuměním - odhalila rakouská policie tajné styky Cech se Svýcary
(v měsíci řijnu I91 5); poselstvi ze Svýcar převážela tehdy hrdinná
paní L. Linhartová (také její manžel Tos. Linhart účastnil se horlivě prací na podzemních stycích s C~chami) v jednom z četných
knoflíků svého šatu (proto se mluví o: knoflíkové aféře) a prozrazení tajemství vydalo v ruce rakouské policie nejen ji, nýbrž
i četné jiné osoby (byl mezi nimi člen "Maffie" dr. Soukup, Cyr.
Dušek, J. Háj ek, redaktor Kunte, rada policejního ředitelství pražského V. Olič - tchán Benešův, choť Benešova, sl. Alice Masaryková a j.). O existenci "Maffie" samé se však policie ani tehdy, ani
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později nedozvěděla. Clenové "Maffie" navázali důvěrné styl~

také s někt~rý~i. Slováky, oddanými myšlence československé jet.
noty, mez! nImIŽ
na předním místě
byl dr. Ant. Stejánek, který se velmi
horlivě účastnil

práce na podzemním zpravodaj
stvl; tyto styky SI
později velmi prohloubilyadorevoluční práce byHza
svěceni dr. Vavro
Srobár, dr. Emil
Stodola, Matúš
Dula, dr. Pavel
Blaho, dr. Milan
Hodža, dr. Dérer
a někteří jiní.
První období čin
nosti ,Majjil skončilo v polovici r.
I9 1 5, kdy byli zatčeni K. Kramář,
A. Rašín a Josef
Scheiner, a kdy se
Beneš svému zatčení vyhnul včasHotel "Richemond" v Ženevě, Masarykovo bydliště ve SvjcaHch.
ným útěkem za
hr~nice (na počátk~ záři r. I~I5). Tehdy také načas byly téměř pře
rus.~ny styky meZ1 CechamI a Svýcary, jejichž náhradou se však
do J1s~é míry stalo spojení přes Holandsko, o jehož udržování se zaslouž11 hlavně malíř E. Pilla se svou chotí. Za několik měsíců vykonala "Maffie" dílo velmi důležité. Pomohla vytvořiti pevnou
revoluční organisaci českou v cizině a zjednala jí souhlas odpověd397
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ných českých politiků v Praze k veřejnému vystoupení proti Rakousku- Uhersku, takže zahraniční odboj Masarykův mohl vystupovati před státy Dohody jménem celého národa. Důležitá byla
také její činnost zpravodajská. Dodávala důležité, přesné a podrobné zprávy zahraničnímu odboji, jež tento mohl k svému pro~pě~hu poskytnouti Spojencům, a stejně od něho přijímala zprávy,
pmIž působlla na domácí politickou veřejnost. Ovšem ani po zatčení předních "Maffiánů" a útěku Benešově činnost "Maffie"
neustala, neboť na uprázdněná místa nastoupili jiní obětaví a spolehliví mužové; z původní "Maffie"zůstalzejménadr. Šámala vedle
něho důležité místo zaujal ředitel" Ústřední matice školské" Fr.
Bělohrádek a dr. B. Franta, k nimž se pak připojili mnozí jiní (na př.
dr. O. Butter a Jar. \verstadt). Nové období vývoje "Maffie" nastalo
pak od konce r. 1916, kdy v ní důležité místo zaujali zejména B.
Stpánek a spisovatel Jaroslav Kvapil. Do té doby pokročila ovšem
Masarykova organisace zahraničního odboje již značně kupředu.
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a ku práci přihlásil se mechanik J. Kyjovskj. Z Ríma přibyl s Masarykem do Švýcar též Svatko vs ký . Masaryk usídlil se ve francouzské
části Švýcar, v rodišti J. J. Rousseaua Zenevě} kde bydlil v hotelu

POČÁTKY MASARYKOVY ORGANISACE

ZAHRANIČNíHO ODBOJE A SPOLUPRÁCE ARNOŠTA DENISE.

ZALOZENí ČASOPISU "LA NATION TCHEQUE"

Ve Švýcařích nalezl Masaryk mnohem vhodnější půdu pro své
než v ItalE. Švýcary nejen byly
blíže českým zemím a Rakousku- Uhersku na jedné straně a západním státům Dohody na straně druhé, nýbrž byla tu také dosti
početná kolonie - té v Italii nebylo - , naplněná protirakouským
duchem a ochotná pracovati s nadšením podle svých sil na revoluční akci, jakož i několik ~adšených pracovníků z vlasti. O pří
chodu dra Lva Sychravy do Svýcar byla již řeč dříve. Sychrava zabýval se tu novinářstvím a řídil podzemní spojení s Prahou. Vedle
něho dlel tu inženýr P. Baráček z Kladna, universitní studenttaké již zmíněný jako revoluční posel mezi Prahou a Švýcary f. Lavička} později se dostavil z Cech inženýr M.BoŽinov (Plesinger)
počáteční zahraniční působení

Závěr

Masarykova listu E. Vo.rkovi ze 7. dubna I9IJ.

"Richemond"; v tomto ovzduší, které bylo nakloněno Dohodě kantony švýcarské přályopětNěmecku aRakousku- Uhersku - , mohl bez nesnází sledovati tisk všech válčících států i tisk
český~ což pro informační jeho účely mělo velkou cenu. Záhy se
naplnllo prosté Masarykovo obydlí v hotelu richemondském množstvím knih a brožur.
německé
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Prvním úkolem Masarykovým bylo organisovati důvěrné a pralné spojení s Prahou prostřednictvím poslů a poštovní kores. (h.u.\::nce, které bylo také v krátké době vzorně uskutečněno. Zato
dmi obtížný byl úkol druhý: sjednotiti všechny zahraniční kolonie
:ské a slovenské k jednotné práci. Viděli jsme už, jak ani společný
cíl, osvobození českých zemí z habsburského područí, nemohl odstraniti věcné a ještě více osobní neshody a nesváry mezi jednotlivými koloniemi a i v jejich středu. Největší pak nebezpečí tkvělo
v této době v podniku Koníčka-Horského, jenž vzbuzoval rozhoř
čení mezi pokrokovými emigrantya mezi francouzskými přáteli
Cechů. Koníček- Horský navštívil v únoru r. 1915 také Svýcaryazde
nejprve odevzdal Masarykovi "vedení v Rusku", ale záhy počal
proti němu štváti. O těchto trudných poměrech psal Masaryk již
v druhé polovici února do Prahy. "Spolky v Paříži, Zenevě, Curychu atd. i v Americe zahájily činnost žurnalistickou a resoluce;
hodní lidé, ale nemohou representovat národ; nedovedou. Po studentsku začali vydávat "Nazdar" a "Indépendance Tcheque" a
jsou již hotovi. Přišel mezi ně z Ruska Gorsldj-Koníček (byl carem
přijat), samozvaný diletant, rozbil spolky nadobro, jak mi Denis
píše. Zbubnoval narychlo sjezd atd. - nemožnosti. Proti tomu
jsem vystoupil šetrně, ale důrazně tím, že do tobo nechci s nimi a
nemohu se kompromitovat. K tomu se zdá, (že jest) několik nepěkných lidí (agentů provokatérů)."
Dobrodružný Koníčkův podnik a rozvrat jim způsobený v čes
kých koloniích Přiměly M"asaryka k prvnímu veřejnému vystoupení zahraničnímu) zatím však jen vnitřnímu. V březnu r. 1915 rozeslal všem
českým spolkům v cizině obšírný okružní list) v němž podrobně vyložil program, postup a cíl zahraničního odboje. "Programem
opravdu českým jest teď domáhati se za dané situace politické samostatnosti. Rozhodující a hlavní politická akce za tím účelem
může vycházeti a musí z Prahy, t. j. z politického střediska českého
národa. Političtí vůdcové, vůdcové stran, kteří se rozhodnou pro
tento program, musejí jej uskutečňovat doma i za hranicemi. Konec
konců musí doma být vysloveno heslo samostatnosti, musí doma
být učiněn projev proti válce a Rakousku- Uhersku, pro Rusko,
Srbsko a spojence vůbec. Co to znamená, rozumí se samo sebou;
\-i(',
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pasivní a aktivní odpor, revoluce v té oné formě. Pravíme: revoluce, nemáme-li se schovávat za kulatá slova; práce pouze legální
nestačí, je třeba práce nelegální. Jak projevovat odpor, jak jej
stupňovat a tak dále, to všechno je věcí lidí vedoucích, výboru
lidí, semknuvších se ve vedoucí jednotku. Pro cíle české
samostatnosti, pro všenárodní
program slovanský vyslovují
se doma pasivně všichni, kdo'
nepodporují válku (neprojevují radosti nad vítězstvím
Berlína a Vídně, neprojevují
souhlasu, nepodporují válecných půjček atd. atd.); ale
vyslovují se pro tento program už i mnozí z našich vojáků, a ti již pykali za to smrtí;
trest smrti a vězení byl uvalen na lidi, kteří rozšiřovali
ruský manifest, jiní úpějí v žalářích pro jiné nelegální čin
nosti, někteří pouze proto, že
jejich protirakouské smýšlení
Arnošt Denis.
je známo.
V~ll~a přek,;:-apila če.ské politiky, jako překvapila i politiky jiné;
nebylI Jsme pnpravem pro odpor, musíme se proň organisovat
teprve teď za války; a to znamená organisovat se za absolutistické
diktatury vojenské. Úkol velmi těžký.
Výbor domácí (rozumí se tajný jako všechna jeho činnost) musí
projevovat pravé smýšlení národa za hranicemi svými důvěrníky.
Tito důvěrníci musejí jednat v dohodě s domácím ústředím; při
obtížnosti pravidelného spojení zahraniční výbor bude museti
někdy jednat o své újmě, ale vždy musí mít ohledy na poměry
a osoby doma.
Nemůže být dost zdůrazněno, aby všechna politická činnost
kolonií měla na mysli, že za tuto činnost rakou~ká vláda, jež se
Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti
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svými špicly dovídá téměř o všem, činí odpovědny politiky doma;
kolonie za hranicemi přirozeně mohou být radikálnějšími proto, že
jsou volny, ale právě proto musejí vážit svých hlav. Na přiklad:
Psaní a mluvení proti Františkovi Josefovi, jeho sesazování a tak
podobné laciné radikálnosti jsou jen na škodu, pokud doma odpor
není organisován a prováděn. Zádné dětinskosti - věc je příliš
vazna ....
Rozhodnutí politické se musí stát doma - kolonie mohou a
mají být nápomocny, aby se to rozhodnutí stalo. Politická Evropa
se nebude ohlížet na projevy kolonií, bude-li Praha mlčet! Mluvením o samostatnosti se samostatnosti nedosáhne - třeba získávat
pro náš požadavek spojenecké vlády, vlivné diplomaty a politiky,
parlamentáře, listy atd. Nesmíme spoléhat, že spoj enci sami od sebe
zřídí český stát musíme se o to přičinit, musíme to politické
Evropě říkat a dokazovat, musíme ukázat, že ten český stát je
nutný, že je také spojencům prospěšný, musíme o samostatnost
českého národa sami každý usilovat, musíme přinášet oběti - teď
je čas "až do těch hrdel a statků", ale doopravdyi"
Váha jména Masarykova, které bylo značné části českých kolonistů dobře známo již zdobypředválečné, a vážná slova jeho okružního listu působily velmi blaho dámě. Když Masaryk vyložil svůj program ve spolku ženevských Cechů "Slovan", prohlásil jeho před
seda, mechanik Tomeš, že "věří v Ceskoslovenskou republiku a že
v Masarykovi vidí jejího prvního presidenta". Vedle spolku "Slovan" navštívil Masaryk téměř všechny české kolonie ve Svýcařích,
nebo poslal k nim aspoň někoho ze svých plnomocníků. Rozhodným jeho vystoupením se značně uklidnily poměry nejen ve švýcarských, nýbrž i v ostatních českých osadách, a Masaryk byl s nadšením uvítán jako vůdce. "Bez velkých obtíží" - zaznamenává Masaryk ve "Světové revoluci" - "se uznala všude a brzy moje
autorita, zprávami a poučováním se kolonie jednotně orientovaly;
tak asi v létě 1915 byl tento proces zhruba ukončen." Stejně půso
bila Masarykova autorita mezi rozvážnými Cechy americkými.
Předseda "Národního sdružení" v Chicagu dr. L. J. Fisher napsal
ke konci března 1915 do Paříže: "Dověděli jsme se, že prof. Masaryk dlí v cizině ... jediný - ale jeho jméno stačilo nám úplně,
~ y
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abychom s důvěrou naprostou složili vedení akce v jeho ruce, omezUl~ce se na to, finančně pokud možno nejvíce práci jeho podporovati." Nebyly sice tím ještě všechny nesnáze odstraněny, ale nastával potěšitelný obrat k lepšímu. Rozhodující bylo, že se v čelo
českého hnutí revolučního stavěl muž, jehož hluboká vzdělanost
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a mravní opravdovost byly všem lidem dobré vůle a nezaslepeným
osobním záštím pevnou zárukou, že započaté dílo bude přivedeno
k zdárnému konci. "Vědecké jméno, evropská pověst, získaná
zvláště v nedávném procesu záhřebském, jeho osobní čestnost,
znalost jazyků, nezdolná a v jeho věku podivuhodná pracovní vytrvalost, to vše předurčovalo jej k jeho poslání." (V. Dyk.)
Okružní list Masarykův právem zdůrazňoval, že zahraniční Cechové nemohou vésti protirakouský odboj o své újmě, nýbrž že
hlavní slovo přísluší národu doma, aby rozhodlo své budoucnosti
sám. Proto také A1asaryk odkládal otevřené vypovědění odboje českého
národa rakousko-uherské monarchii, vyčkávaje, až obdrží k němu
souhlas Předních českjch politiků Z Prahy ("já zatím nemohu ještě
vystupovat veřejně, maje patřičné ohledy na Prahu," psal Masaryk na počátku dubna I915 E. Voskoví a již předtím do Cech).
Pro odklad mluvila však také ještě jedna důležitá okolnost: půda
pro české snahy osvobozovací, které měly nutně za následek rozbití Rakouska - Uherska, nebyla ve státech Dohody připravena,
ba rozhodující jejich státníci, kteří sotva měli tušení o existenci
českého národa, nepřáli si, aby Rakousko- Uhersko zmizelo s mapy
Evropy. "Jsme neznámi hanebně; styky franko-české úplně se neosvědčily, nebyly dost politické ... Musí se tudíž začít jinak a
hned ... Obzvláště jedno doma neznámo: Rakouská vláda pracuje
proti nám hlavně v neutrálních zemích penězi velmi; ve Svýcarsku
přímo píše články (Bern - vyslanectví) a má koupeny žurnalisty,
kteří i do frankofilských listů pašují" (Masarykův vzkaz do Prahy
21. března 1915). Podobně Seton-Watson psal z Londýna: "Pokud
se týče Cech, málo lidí je si vědomo toho, že existuje česká otázka,
nebo aspoň že byla vzkříšena touto válkou." Proto Masaryk hned
po příjezdu do Zenevy obrátil přední pozornost k tomu, aby byl
vydáván vážný list, který by informoval širokou veřejnost v zemích Spojenců i neutrálů o postavení, smýšlení a snahách českého
národa. Casopis Hoffmana-Krátkého "Nazdar" tohoto svrchovaně
naléhavého úkolu nesplnil a stejně ho neplnil Crkalův časopis
"L'Indépendance Tcheque".
Při vydávání zamýšleného časopisu spoléhal Masaryk od počátku na profesora nejnovějších a současných dějin na pařížské Sor-
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bonněArnoštaDenise.

Od let 1872-1875, kdy dlel v Praze, přilnul
Denis pevnou náklonností k českému národu, kterou dokázal jmenovitě v znamenitých svých spisech, zabývajících se českými ději
nami od doby husitské až do dob nejnovějších. Zajímal se neustále
o veřejný život český, dopisoval si s mnohými význačnými českými
osobami a stýkal se s nimi i osobně. Když vypukla světová válka,

Propagarní mapka fe.rkosloveJ1skjch zemí v rasopise "La Nation Tcheque",

byl si vědom, že nadešla rozhodná chvíle také pro český národ.
Hned na začátku války prokázal veliké služby pařížské kolonii
Cechů, aby jim umožnil pozdvihnouti hlas ve prospěch žádostí
českého národa. Cinil tak tím spíše, že od první chvíle byl pře
svědče,n, že příčinou světové války nebyla i en výbojnost Německa,
nýbrž 1 Rakouska- Uherska, a že pro příští mír Evropy bude nutno,
aby na místě rakousko-uherské říše povstaly nové národní státy.
M yšl~nku rozbití habsburské monarchie, která byla ve Francii cizí,
obhajoval výmluvně a nadšeně před veřejností zejména v proslulém svém spise "Válka" ("La guerre"), jejž vydal na jaře r. 19 1 5.
Ovšem naděje, které původně skládal v pařížskou kolonii českou
byly zklamány jejími neblahými nesváry, Proto Denis radostně
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uvítal zprávu o příjezdu Masarykově do Svýcar, znaje již od dří
vějška jeho rozhodné protirako~ské smýšleni.
Záhy po svém příchodu do Zenevy sdělil Masary k Denisovi po
jeho důvěrníkovi R. Keplovi svůj plán vydávati ve Francii český
časopis. Po krátkém přemítání Denis souhlasil s tímto plánem a
navrhoval, aby byl vydáván jednak časopis francouzský, jednak
český (s francouzskými a anglickými články protiněmeckého obsahu), jenž by také usilovalo dohodu všech českých kolonii v cizině. Finanční náklad na vydávání obou časopisů měli poskytnouti
američtí Cechové. Denis projevil také ochotu říditi časopis francouzský. Vskutku již v únoru poslal mu Masaryk první peněžitý
příspěvek a brzy nato byly smluveny i jiné podrobnosti, také
o názvu časopisu (Masaryk původně navrhoval pojmenování "Ces- .
ká otázka" - "La question Tcheque", na návrh Keplův byl pak
přijat název "La Nation Tcheque" - "Ceský národ"); vydávání
českého časopisu bylo prozatím odloženo, až by došel souhlas Cechů
amerických. V poslední chvili však bylo ohroženo i vydáváni francouzského časopisu, když smluvený program mezi Masarykem a
Denisem byl porušen londýnskými úmluvami, jimiž státníci Dohody zajišťovali na účet Srbska vstup Ita1ie do války proti Rakousku- Uhersku. Tyto nesnáze byly však odstraněny Masarykovým
7ájezdem do Paříže a tak konečně I. května I9IJ vyšlo v Paříži za
redakceDenisovy (pilným redakčním tajemníkem byl R. Kepl) první
číslo památného časopisu "LaNation Tcheque({,které bylo vydáno v6.ooo
exemplářích (několik výtisků bylo vytištěno na tenkém papíře,
aby mohlo býti tajně dopraveno do Cech-asi 17. května převezl
je vskutku šťastně posel L. V. Fáček-Strejček ze Svýcar do Prahy).
Program nového časopisu, jednoduchý podle slov Denisových, ale
převratný i v státech Dohody, vytkl A. Denis otevřeně hned na
úvodním místě: samostatnost Cech. "Samostatnost Cech je pro nás
prvotřídní důležitostÍ. Je jednou z podmínek naši bezpečnosti a
jednou ze záruk našeho vlivu. Jako nám, samostatnost Cech je zároveň nutna Evropě, která je rozhodnuta jednou provždy učiniti
konec pokusům o organisaci imperialistickou ... Samostatnost Cech
vyžaduje náš program národní, který vyplývá z prohlášení práv
lidských a domáhá se pro každý národ práva k životu, k životu
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plIlému, k životu skutečnému, nehledě na počet jeho obyvatelstva." A stejně lapidárně vyložil Denis francouzským čtenářům
mravní j politické prospěchy, které osvobození českosloven
ského národa přinese Francii: "Samostatné Cechy budou bdíti
nad potměšilým záštím Něm
ců a Maďarů a v šachu budou
držeti jejich útočné záměry.
Rozmnoží počet a sílu států
menších, j ež jsou živlem stability a míru, a přispějí k tomu,
že evropská rovnováha bude
zaručena. Budou přirozeným
prostředníkem mezi západní
Evropou a pravoslavnými
Slovany. Jejich obnovení bude znamenati nové vítězství
našich zásad a rozšíří záři našich ideí. Napraví jedno z největších bezpráví dějin. Budou
symbolem vítězství progra-,
mu, který Spojenci napsali na
své prapory: zničení imperialisrri u něnleckého, rovnováha,
'úcta k zásadě národností, stejLev Sychrava.
né všech národů právo k životu. "
Od prvního čísla VJi11ucovala si "La .l'Vation Tcheque") která vycházela dvakráte měsíčně, všeobecnou POZ0rllost) neboť otiskovala spolehlivé zprávy o politickém, hospodářském a vojenském stavu Rakouska- Uherska, které byly podzemním zpravodajstvím dodávány
z Cech. Již v červnu r. 1915 sděloval R. Kepl z Paříže dru L.
Sychravovi do Svýcar radostnou zprávu, že "ta naše revue je tak
oblíbena, jak jsme nikdo netušili; všudy se čte a všudy se cituje,"
a na podzim téhož roku psal ještě nadšeněji: "Cituje nás kdekterý
žurnál zde, v Jižní Americe i Severní, v Egyptě, v Italii a všudy.
Tak zkvétáme a rosteme chvályhodně. Denis má radost, jen se

usmívá, každý mu chválí ,Nation'. V Paříži prodává se již i v kioskách." Přední zásluhu o úspěch časopisu zjednal si především
Denis, jenž svým skvělým perem napsal množství znamenitých
článků. Získal ovšem také několik významných přispěvatelů z řad
francouzských přátel českého národa - A. Memeta, L. Eisenmanna,
R. Pichona a jiné - a přispívali i vůdcové českého zahraničního
odboj e: Masaryk, dr. Beneš aJ. Durich. Osvobození českosloven
ského národa bylo zdůvodňováno na široké základně politické a
mra vní a vedle otázky české všímal si časopis též významněj šícb
událostí ze světa slovanského a evropského vůbec. Jeho nevtíravá
a vážná propaganda českého úsilí po svobodě, doložená mnohými
a spolehlivými daty statistickými, kterou účinně podporovaly pravidelně zařaďované mapky, znázorňující zejména území obývané
československým národem a všeněmecké snahy, nerr"ohla se minouti s úspěchem. Tisíce exemplářů ši±ilo mezi Francouzi a i jinde
bezpečně a sympaticky jméno Cechů a vzbuzovalo náklonnost
k jejich snahám. V čele listu stál A. Denis po dva roky (do dubna
1917) a byl vystřídán E. Benešem (pod jeho redakcí vyšly ještě
další dva ročníky); tehdy československé osvobozovací hnutí bylo
dohodovému prostředí již s dostatek známo, takže se Ceši mohli
ujmouti řízení listu sami.
O tři měsíce později než "La Nation Tcheque" (od 22. srpna
1915) počal vycházeti - nejprve také dvakrát měsíčně - za redakce věrného Masarykova spolupracovníka dra Lva Sychravy projektovaný český list pod názvem })Ceskoslovenská samostatnosl' (podtitul: "orgán politické emigrace"). I jeho vydávání se setkávalo
na počátku s nemalými obtížemi. Poněvadž v neutrálním Svýcarsku
nebylo možno podobný list vydávati, byl jeho tisk přenesen do
francouzského pohraničního města Annemassu, hodinu vzdáleného od Zenevy. Ježto ani ve Francii ani ve Svýcařích nebylo
českých liter, "bylo nutno dáti je nejprve ulíti v Basileji. Když
byly litery, nebylo povolení k vývozu olova do Francie; bylo nutno
po malých balíčcích v kapsách litery propašovat. Také po sazeči
byla dlouho sháňka. Masaryk vypravil se s budoucím redaktorem
drem Sychravou sám do Bernu, kde byl podle doslechu českýtypo
graf. Našel ho v dílně a získal tím velmi oddaného zdatného pra-
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covníka p. Jílka, který celé dva roky sázel za těžkých podmínek
list sám." Později pak byla" Ceskoslovenská samostatnost" přenesena do Paříže. Do ča
ťaal5ll. sopisu přispívali vesměs Ceši (vedle Masaryka, dra Beneše a
J. Duricha psali do ní
K. Horký,K. Pergler,
_~
~~._
A. Brož a jiní) a S~o~~L~ R~ikl D!N~.~:'~:Sl;IS Osio~_ ~~i~&=t~ váci, jmenovitě St.
Osuský; vycházely tu
Rok valky v Cechach.
Nás program.
též ilustrace k národodQvodm!n~! e~~":,~~ =~k~~é~:,ve ~U~la"~~~~
,ním písním malíře
Fr. Kupky, známého
;"~'lla=!I=~~~~:~~ =;;;~~II~:;'I:~~:~>':h 1~:~P kancelilt1. ř~,i.Y~;;~~~~~2!n! =I~~:U. ta~:
ze setniny "Nazdar".
,·i.
Program časopisu naumi~~:~::v::::~~~!:::~::.::.!u~~uV:r::I:m~eml
~ve S~::~EE:2~:~~:c:'E:~~" črtl
sám Masaryk:
chtěl "ve volné zemi
~nJ~~~e~~t p~~;~~~~~~~ukl~t
volně tlumočiti pravé
smýšlení českého ná~!=1er~~~o~~~};::::::";,::;r:t~r~:~~~:C ~~u:;é nU::~~U:~~ ~~ffio;?~~~J~~~~~~~li!~~:~~1i roda, aby se Vídeň
nemohla chvástat, že
:W~~:~:: k~r::.~;rt:'~~e: ~~~~ =~ zj~;~.llok~!"'''e:lse~~ ~~j~:~o~.P~~~lé:~~~e~p~~~~~ ~
tesktm vysléhovald.m
v~u.
e!dIa~h,"::,~~.o ~r~~~;'..~~';é~l:;;
český národ schvaluje
tOlon~~le:e.:: s~~~~S~!~~~~~ b;:~r'!,~~l!~~'!7t!:~!~tll:~ ~::S~~~=b:Y?~O~:; ~~tih~~V~~~~
svým mlčením i ejí vál~~~a~m~~o~~~~ ~n:.Ii~~~~a:.r :;!~~~;"~~ ~~~ ~~at&l<>J:~~:;~o~e;n~ ~~~~t~~b,,~a~
t~ spoleCnébc:-natehOdle.
~i~~~~~J~Ilt"'~c=,:
ku a politiku," a žádal
politickou sarr.ostatnost českého a slovenTitulní stránka
ského národa; úkol
prvního čísla "Československé samostatnosti".
jeho byl jak propagač
ní, tak zpravodajský.
"Ceskoslovenskásamostatnost" ,která byla také podloudně dopravována do Prahy,stala;se vedle "La Nation Tch<~que" a" Ceskoslovenského deníku", vycházejícího na Rusi, nejdůležitějším časopisem
československého zahraničního odboje.
Založením časopisu "La Nation Tcheque" a "Ceskoslovenské
samostatnosti" učinil sice zahraniční odboj důležitý krok kupředu,

ale daleko více práce ještě čekalo. Ostatně již vydávání obou časo
pisů vyžadovalo mnoho námahy a času. Nemalým nedostatkem
bylo, že z politických vůdců českého národa byl za hranicemi jen
Masaryk a také kruh jeho spolupracovníků, jimž mohly býti svě
řeny důležitější práce, byl
malý. Francouzští přátelé čes
kého národa (na př. Denis, E.
ný počet jihoslovanských politiků, kteří v Italii, Francii a
Anglii pracovali od výbuchu
války pro jihoslovanské snahy
osvobozovací, zle vyčítali, že
mimo Masaryka není českých
poslanců za hranicemi a že
"snad těm Cechům se zdá
bezpečněji sedět u peci v Rakousku". Také Masaryk těžce
nesl svou osamocenost, z níž
vyplývalo pro něj nej en téměř
nesnesitelné břemeno pracovní, ale i přetěžká odpovědnost,
a proto ně kolikráte psal a vzka. zoval do Prahy, aby se ještě něPoslanec]. Diirirh.
kdo Z českjch poslanců odebral za
hranice) výslovně jmenuje zejména dra Kramáře. "Mně je hrozné
pomyšlení a pozorování, jak doma politicky se nehýbeme, jak
nám naše lidi střílejí - zadarmo! Stěží se zdržuji. Vím ovšem,
že nemohu bez Prahy a proto veřejně nevystupuji. Nechci
škodit Praze, nechci být sám jediný. Ale to přece je jen na čas
- konečně musíme ven, před svět a ozvat se!" Také vyslání
dra Scheinera Masaryk důtklivě žádal jednak pro jeho sokolské
jméno, jednak aby organisoval po stránce vojenské odboj. Brzké
zatčení Kramářovo a Scheinerovo, o němž bude řeč, znemožnilo
však jejich odjezd a tak se za hranice dostal (v květnu 1915)
jen agrární poslanec J. Ditrich) rovněž pokročilého věku (do té
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VAlka na. p~kvllp,ta. CeskJ' n~rod nebyl na n. J)fip"'ven "'" dema Ml' Ul hranl_
cemi; "lada Vldef1sl<A a jeJÍ soldateska vyutila teto nepňpl3venos!l " u",hmla p1ede'lltlm
UIluvčihotesl:éhovclejntbosm}'tIenl.Oe::;kýll"k,SmutnéOStldyte!;kéh? tJ"ku "" počalku
v!lkyjsouWděmudobt.:Ulamy:telnéorg~n, v$eCh teskfch stran zastaveny, redakroh

Jalto čes'ý tisk. trpl tak~ celnl jed"n\Uvrov~ Zll sve teske " sl""a,.sk~ ptesvt<!ten!.
vddtlh<uvrte~ld01.alAla.teskep!~kyd=movany_""lK'I"":v,Suaevysý~eesu~.

Videll Yilulila nalil brallOvJai...Jnou vlll~u a popravamI a talárovllrum chce nAs donU1JtI.
abychom tie!<li se sebe. :>vébo slovanského Clltn<. weha vědami I''';'Vll E'TOpa ílt
jak oopovM!ti na trto l:lC>t.ny ~1! vOI~c, Plijde liste doba. kdy , tes~ý hd v b:ských

pobt:cbb'$I."nenemnd./l,Slone m!me<:ko

maďamých "1M proti Slo, .. nstv'U AVS3.1<
tento boj lelména v posled~,d1 letech.. tJ<Í

uha",nl 'YOOJn~ polibky balka<>Ske hrab\!·
."'" Aehrenth.alem. nabyl ne",s:tre~lch I....

Z toho rorvutu měla býll "alka ")'S'VObozen[m f"..dytvelezradne procesy a ~/l.e.11.
~OStl nepo!lat.ly na JIhu "edoml s,bs~ ..
d1a,vatska-s!avtnsÍle nArodnl je<lnaty. ~d,'t
Sl~jnl'''' naslllm spo)cnyms pnl'llkoll ·d"·I<!~

volne t!umool

:o:m~en! Usk"'ho národa; ved~e I"ml ;-rch;:t2ejICI<,h v clzlch IiUYCIdI a vedle tesl<ých
Ilst6 .... obodn! Ametlky a OSIamlCh kolOlUI teskycli musl býl alespoll jeden testý lls!.}ťn.!

by ja1tŇ!O orgnn ceslti! polltJok6 emlgroOft halil po!ltItlIý program teský. protes!oval pron ",kousk'Hh=k~mu lerrorismu a Lnfonnoval O tutbach .. cílech ču;keho naroo..
v 7~micll Cesk}'ch. V"ieI\ ~emo.te a nemni se clIvIISt.al:i!e nAt<X1 ~ý SV}'m mlWun Jejl
vál',u

II

~ chystaly se k reo'g""'s.>o .... ell" po:'l.:~

),oho boje. ldyt neuluCha,,' proleSty· nemad'l!rských narodnostl " Uh"'ct. a lt.a'~ r:a.
lihu _ Ulhájer>a vall<a. aby pomocJ Ntmecka !edn",:, pro vidy znoČť'na byl" nilQ"'~

politiku scl>valuje

.Cesko:'llovenska SS~05tatnOOt. uf svým ImMem Masa OesJcý~,
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doby navštívili Masaryka ve SV}Tcařích z Cech profesor Obchodní akademie J. Hantich, který byl před válkou v osobních stycích
s Denisem, a poslanec strany sociálně-demokratické G. Habrman,
který od počátku nesouhlasil s rakušáckou politikou B. Smeralamusil své smýšlení nejprve však tajiti - a zajímavě nám popsal své
setkání s Masarykem v hotelu "Ricbemond"). Stejně i z jiných pracovníků se téměř nikdo buď pro nedostatek odvahy nebo z nemožnosti uniknouti z Rakouska- Uherska nedostavil (odešel mimo redaktora "Casu" Jihoslovana Fr. Cvjetiée jen zmíněný již inženýr
Miroslav Plesinger-Božinov); teprve později byli aspoň někteři
získáni ze zajatců.
Zatím se otázka veřejného politického vystoupeJlí zahraničního odboje
stávala velmi naléhavou. Masaryk v duchu svého pojetí žádal ovšem,
aby byl k němu zmocněn předními politiky z Prahy. Jejich zmocnění mělo mu dáti nejen plnou moc jednati za hranicemi jménem
celého národa, nýbrž je i zavazovalo, že se nedají jakýmkoli nátlakem rakousko-uherské vlády pohnouti, aby vystoupili proti Masarykovi a ve prospěch Rakouska- Uherska. Poněvadž k dohodě
o této zásadní věci nestačila dosavadní písemná korespondence,
vydal se dr. Beneš ke konci března 1915 po druhé - opět pod
záminkou studia - na cestu do Svýcar, kde po celý týden jednal
s Masarykem. Masaryk vzkazoval po něm do Prahy, že zástupci
českého národa za hranicemi musí vystoupiti veřejně politickým
projevem a činy a podobně i Svatkovský vzkazoval, že Rusové jsou
s trpným chováním Cechů nespokojeni. Zároveň poslal Masaryk
text zamýšleného prohlášení, jímž chtěl zahájiti otevřený boj proti
Rakousku- Uhersku, aby byl v "Maffii" probrán a schválen.
Nedorozumění a nesváry mezi paříiskými a londýnskými Cechy i vývoj evropských poměrů přinutily Masaryka, ze v polovici
'-....,~_v

"'

dubna I9 I J přerušil na kratší dobu švjcarskj pobyt a zajel přes PanZ do
Londjna. V Paříži se osobně po prvé setkal s Denisem, s nímž projednal zejména organj"aci propagace české revoluční věci. Delší byl
jeho pobyt v Londýn~, v ohnisku světové politiky. Bylo to v době,
kdy státníci Dohody pod dojmem ruských porážek učinili zmíněné

již velké ústupky Italii (t. zv. londýnský pakt), aby ji získali k voj enskému vystoupení proti Rakousku- Uhersku. Tyto ústupky zne-
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možňovaly V budoucnosti nejen úplné sjednocení Jihoslovanů,
nýbrž prozrazovaly také, že Dohoda nemá pevného politického
programu o příštím uspořádání evropských poměrů. Pod tímto
dojmem sepsal Masaryk pro britského ministra zahraničních věcí Edvarda
Greye důvěrné mell?Orandum} nadepsané "Samostatné Cechy" ("Independent Bohemia"), které bylo vytištěno ve 100 exemplářích a
posláno také ruskému ministrovi Sazonovi (též do Cech
byly zaslány čtyři
výtisky současně
s prvním číslem
"La Nation Tcheque"). Memorandum bylo skvělým
dokladem politického rozhledu Masarykova i jeho
mravních zásad.
Neomezilo se jen
na "program znoZáJtupci čes.kj1ch kolonií ve .fvýcafích u Husovy moh)'ly
vuzřízení Cech javKostnici (r. I9IJ).
kožto samostatného státu", nýbrž prohlašovalo také, že cílem války je vůbec obrození
Evropy, česká otázka se v něm řešilas vyššího hlediska světového.
Londýnský pobyt poskytl Masarykovi příležitost k rozmluvě s růz
nými vlivnými úředníky, politiky a novináři. Výsledek jednání
ukazoval, jak obtížno bude získati státníky Dohody pro plán rozbití Rakouska- Uherska a osvobození československého národa.
Osobně dosáhl Masaryk úspěchu v tom, že byl pozván na podzim
r. I9 I J londjllSkou universitou, aby na ní přednášel filosofický úvod
ke studiu Slovanstva.
Získané zkušenosti ukazovaly potřebu, aby středisko revoluční
práce bylo přeneseno ze Svýcar dále na západ. Nutilo k tomu také
chování švýcarské vlády, která pod nátlakem Rakouska- Uherska
nechtěla na svém území trpěti revoluční propagandy (r. 19 16 zaká-
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zala dokonce "La Nation Tcheque" a vypověděla i dra Sychravu).
Krom toho země byla prolezlá rakouskými špiony - tuto špionáž
vedl policejní komisař Chum, jenž sloužil dříve u pražské po-

čeJtí dobrOl'o/nici ze setniny "Nazdar" na champagnském bojišti jdou na práci
(sektor lú. I09, březen I9IJ).

licie - , takže bylo se obávati prozrazení důvěrných styků s Cechami. Dokonce pak byl učiněn, jak se zdá, pokus otráviti Masaryka
prádlem - podobně i později, v Londýně, onemocněl Masaryk
příznaky otravy.
Přes to však došlo ještě na švjcarské půdě k prvnímu manifestač
nímu vystoupení zahraničního odboje proti Rakousku- Uhersku. Přileži
tost k tomu dala oslava pětistyletého vjročí Husova uPálení v Kostnici
6. července 1915. Mezi o běma událostmi bylo symbolické hluboké
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spoj ení vnitřní, které ukazovalo, že československý boj proti habsburské monarchii "jest veden duchem husitských předků a že má
nejen politické, nýbrž i mravní oprávnění." Vlivem Masarykovjm byl
pak náš zahraniční odboj nejeJ1 zahájen; nýbrž vůbec cele proniknut myšlenkou
husitskou, která mu dodávala lLocnou mravní posilu. Dvě největší
revoluce našich dějin splývaly duchem v jedno.
V předvečeroslavy 4. čer
vence r. 1915 přednášel Masaryk českým kolonistům a
shromážděným Němcům o
Husovi v českém dělnickém
spolku "Svatopluk Cech"
v Curychu. Vrcholem manifestace byla pak oslava} uspořá
daná o dva dny později v Zenevěj k níž se jako hlavní řeč
ník dostavil z Paříže A. Denis.
K jeho historickému výkladu
připojil pak Masaryk politické
zahrocení: "Každý Cech,
znalý svého národa, musí se
J. J. JofFe, jralZrouzsle.JÍ maršál
rozhodnouti pro reformaci
(do r. I9I7 vrchní velitel jranc. armády J.
nebo protireformaci, pro ideu
českou nebo p~o ideu Rakouska, orgánu protireformace a evropské
reakce. Hus, Zižka, Chelčický, Komenský jsou naším živoucím
programem ... Naše reformace vedla k politické revoluci. Každé
důsledné a čestné mravní úsilí vede logicky k reformě a dále k politické a sociální revoluci. Ceskou reformací celý národ po prvé
postavil a pokusil se rozřešiti otázku autority v moderním smyslu,
také dnes jde o tutéž otázku; otázka ta nestrpí odkladu a je třeba
za každou cenu ji rozřešiti ... Naše reformace dává toto pravidlo:
Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho používati. Avšak
proti násilí budeme se hájiti třeba železem."
Masarykovo prohlášení bylo, jak konstatovaly vídeňské noviny
"Neue Freie Presse", "prvé vypovědění války Rakousku". Za
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ním po necelém půl roku následovalo ještě důrazňělŠIopově
dění nepřátelství.

Zenevské oslavy nezapadly bez povšimnutí ani ve státech Dohody. Tím méně pak, když Denis současně v znamenitém článku
"Den 6. července 1415" v "La Nation Tcheque" znovu opakoval,
jaké jsou snahy českého národa: "Cechové chtějí přervati okovy,
jimiž od doby tak dávné na své neštěstí a na svou potupu jsou při
poutáni k Habsburkům. Snaží se dosáhnouti opět své samostatnosti, protože nechtějí býti již poplatníkem a otrokem cizího kmene, který za všech dob hleděl je ponížiti a potlačiti. Snaží se dosáhnouti opět své samostatnosti, protože odedávna podali důkaz své
podivuhodné síly životní a že jak po stránce hospodářské, tak po
stránce intelektuální prokázali znamenité schopnosti svých synů ...
Domáhají se konečně své samostatnosti, protože jim náleží jejich
zvláštní úkol ve světě, že od pěti století dokázali, že jsou hodni
konati tento úkol dokonale, a že kdyby jejich hlas zanikl, jeden
tón by chyběl v koncertu vzdělaného světa."
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Přes to, že pobyt v zákopech za zimních měsíců na rozhraní
r. 1914 a 1915 na champagnském bojišti (u vsi Mailly, na jv. od Remeše), kamžbylasetnina "Nazdar" dopravena ke konci října 19 I 4,
nebyl pro deštivé a mrazivé počasí příliš příjemný, přece neztráceli
dobrovolníci"českékumpanie" dobré mysli. Cekali v důvěře vítěz
ství a šťastný návrat, kdy budou moci pozdravit svobodné Cechy.
Doléhaly ovšem také na ně drobné i větší nepříjemnosti mravní a
hmotné, jak je přinášela válka a odloučenost od domova. Voddechu za vlídnějšího počasí cvičili Sokolové prostná nebo všichni
zpívali sborem národní písně a píseň setniny "Nazdar", složenou
dobrovolníkem Bernardem, jejíž první sloka zněla:

"Ceská kompanie, ta vesele žije,
ať je to v zákopech neb když jde na oddech.
Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti

27.
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Humorem jen srší, i když na ni prší,
kulky co dělaj' šrum, přiletí bzz a bum!"
Družné veseli a přesné plnění povinností zjednávaly jim oblibu
u nadřízen'ých francouzských důstojníků, mezi nimiž byl i velitel
cizinecké legie generál Pein) jenž s oblibou vyhledával na denních
ranních obchůzkách české dobrovolníky a zapřádal s nimi hovor,
spojený s obdarováním alžírského tabáku a cigaret. Kapitán Sallé
byl ovšem jejich přítelem již z Bayonnu.
Nechybělo však vážnjch starostí) které vzbuzovaly nesváry v pařížské
kolonii) způsobované zejména vystupovánim Hoffmana-Krátkého.
Aby zamezili tyto kormutlivé zjevy, utvořili dobrovolníci výbor,
jenž měl prostředkovati mezi nimi a kolonií a uplatňovati v ní jejich přání. "Nechceme - psali zI.ledna 1915 do Paříže - , aby
vír, který lodičkou výboru našeho zmítá, přenesen byl i na nás,
aby se rozhodovalo o nás bez nás." Podobně jako proti Hoffmanovi-Krátkému vystoupili rozhodně proti Koníčkovi-Horskému
a přispěli značně k obnovení pořádku. S radostí pak uslyšeli zprávu, že přijede do Paříže prof. Masa1J'k. "Je jistě již na čase a my
všichni máme k němu tu největší důvěru. Tak se tím všichni těší
me, naše to největší přání" - poznamenal si do svého zápisníku
v polovici dubna I 9 I 5 dobrovolník Jenda Hofman. Bolestně také
nesli, že někteří z nich byli přehmatem vojenských úřadů posláni
do francouzských kolonií do Maroka a Alžíru, kde nalezli jen nepochopení, ústrky a ponížení.
V druhé polovici dubna 1915 skončil však šestiměsíční pobyt
setniny "Nazdar" na champagnském bojišti. Nejvyšší velitel francouzské armády maršál J. Joffre pojal plán zahájiti v kraji Artois
mezI městem Armentieres a Arrasem mohutnou ofensivu, která
by prolomila německou frontu, osvobodila severovýchodní Francii
a vynutila návrat od války posiční k válce pohyblivé. K tomuto
útoku, jenž směřoval k městu Douai, byla na prvním místě určena
cizinecká legie, k níž patřila také česká setnina "Nazdar". Dne
24. dubna nastoupili čeští dobrovolníci z dosavadních posic cestu
k městečku Vmiers u Remeše, odkudž byli po dvoudenní ces tě
pfevezeni přes Pa1íž do Aubigny severně od Arrasu a zaujali tu úsek
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u vsiMont St. Eloy mezi obmjzi Carency a La Targette. Z příprav, které
viděli kolem sebe, ihned poznali, že jsou před velkou událostí. Ta
nedala na sebe dlouho čekati. Zamýšlený útok byl stanoven pů
vodně na 7. května, byl však pro deštivé počasÍ odloženo dva dny.
V rozkaze generála Pétaina se
nařizovalo: "Přejíti všechny
linie německé bez zastávky a
co nejdále dojíti. .. útočit co
nejrychleji, v boji vytrvat,
stále pokračovat bez ohledu,
zda přijde únava nebo zda nebude nic k jídlu a pití. Nic by
nebylo uděláno, kdyby nepří
tel nebyl zničen."
Byla neděle) 9. května. Ráno
o šesté hodině započala mohutná bubnová palba francouzského dělostřelectva, která připravovala útok pěchoty.
V 9 hod. 40 min. vyrazila setnina "Nazdar" ze zákopů.
"Zákopy jsou zaplaveny slunečními paprsky, začíná horko ... Vtom přichází plukovPoručík setnit!), "Nazdar(( V. Dostal.
ník Cot, který dalekohledem
pozoruj e jeviště útoku - rozhlédne se s klidem po řadách svých legionářů, kteří počínají už
vstávat) a vzkřikne: ,Kupředu, mé děti, kupředu! ... ' Ceští
dobrovolníci už přeskakují, přestřihují dráty ... " "Voláme: ,Nazdar!' Jaký to okamžik! Stísněnost, kterou jsme cítili, zmizela.
Ohlédnu se. Nezapomenutelný obrázek! Napravo nalevo ty nádherné, nedohledné linie postupujícího vojska. Kráčíme přes
první německou linii. Vidím, jak první ranění visí přes okraj
zákopu hlavou dolů a naši hoši vedou boj v zákopech. My zatím
jdeme pořád kupředu ... Jsme již za zákopy. První domek u vesnice Neuville St. Vaast je obsazen Němci. Střílejí na nás z oken,
420
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nu, tož odpovídáme. Zatím se naši stahují nalevo a postupují
k lesu ... Vidím ve vesnici zmateně pobíhat Němce sem tam,nedovedli si představit,že
v půl hodince bylo by
možné vzíti zákopy. Zatím ale naše řady prořidly a Němci se hledí
vzpamatovat a najít posici. " A posila nej de.
Naši, kteří postoupili až
k lesu, zase ustupují, neb
jim stříleli z vesnice do
zad. Ustupujíkcestě,kde
jsme silně bombardováni
- a posila nikde! Tož až
do večera byli jsme nuceni zůstati skrčeni v dírách a večer, když uŽ
nebylo možno střílet,
utíkáme se k našim v zákopech, které si zatím
udělali. .. Hledám k:amarády. A po dlouhé
době běhání nalezl jsem
je tam, kde jsem tušil.
Hledám - a tak málo je
nás - prý 60 - jaká to
hrozná bolest - ztráta
NOlJÝ prapor českých dobrovolníků ve Francii
nejlepších našich kama(práce dobrovoJní/ea Mareše J.
rádů! . "
Veškeré sila
je zlomena, ztracena ...
Odcházíme bez vůdců; z naší kompanie zbyl jediný adjutant a z regimentu jediný major Colet. Ostatní Z regimentu, i plukovník,
padli. Jdeme znaveni za těch 36 hodin, zbiti, k odpočinku ...
a tam se dovídáme,kolik nás zbylo z té hrdé "kompagnie tcheque"
(české setniny). Jen 110. Sto čtyřicet hrdých hochů fadlo. Pravda,
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dobře dvě třetiny jich je raně:nQ,:alejistě dobrých čtyřicet tam leží,
Tož ta česká kompanie již ne.ni, ne - není. Ze třech kumpaček
Poláků, Belgů a nás je nás 180. Našich bratrů Poláků zbylo 30 a byl
to výkvět jich zde ve Francii, většinou umělci ..Bolestné ztr~ty, ale
máme-li býti obětováni, tedy padneme všichnI, padneme SIce .bez
vidění "Svobodné vlasti", aie za ni. .. To je p::áce půl hodl~y,

anebo chcete-li, osmnácti hodin." To byly dOjmy ze slavneho
útoku, jež si bezprostředněponěm

zaznamenal jeden
z chrabrých čes
kých do brovolníků.

Úkolem oddílu, jehož jádrem
byla setnina "Nazdar", bylo dobýti
vsi La Targette,
Neuville St. Vaast
a vrchu (koty) 140
Pamětní deska v BayoflliU.
(viz přiloženou
mapku), který byl
vzdálen od původnich českých zákopů u vsi Mont St. Eloy osm
kilometrů. Tento úkol splnili čeští dobrovolnici skvěle a odpoledne o čtvrté hodině vlál již s vrchu 140 francouzský prapor.
Jejich útok postupoval neočekávaně rychle, takže zálohy, které
měly vystřídati prořidlé a unavené útočníky, nepřišly včas a zatím překvapené německé vojsko se vzchopilo k obraně a k protiútoku. Tím byla polovice územního úspěchu, jehož bylo dobyto těžkými obětmi, opět ztracena. Ztráty cizinecké legie byly
ohromné. Padl sám generál Pein a major Noiret vedle množství
jiných francouzských důstojníků a mužstva. Zvlášť pak citelné
a bolestné byly ztráty setniny "Nazdar". Zabit byl německou
kulkou první český důstojník ve Francii, nadějný poručík V.
Dostal, oblíbený jako vzor mužnosti, statečnosti a bratrství u čes
kých dobrovolníků, několik metrů před cílem u Bois de Folie-

"pomstěte

mne, hoši, pozdravujte ode mne všechny Cechy,"
byla jeho poslední slova - , padl také praporečník K. Bezdíček, náčelník pařížského Sokola V. Pultr, předseda pařížské
"Rovnosti" J. Šibal a vedle nich ještě 36 jiných hrdinných českých
dobrovolníků; s Bezdíčkem zmizel také prapor setniny "Nazdar",
na nějž dobrovolnici v Bayonnu přísahali, že jej vítězně donesou
do Prahy. Na 150 dobrovolníků bylo raněno a z nich mnozí zůstali
již invalidy. Raněn byl také kapitán Sallé, který po bitvě napsal
pařížské kolonii o útoku setniny "Nazdar" slova plná obdivu a
vřelého uznání: "Vaši chrabří dobrovolníci právě dokázali, že jsou
hodnými potomky těch českých hrdinů, kteří pod vedením šlechetného krále Jana (Lucemburského) padli slavně u Kreščaku za
Francii" (r. 1346). Pro setninu nNazdar" byl!). květen I!)IJ nejen dnem
nesmrtelné slávy) ale také zkáZY. Toho dne přestal samostatný český
oddíl ve francouzském vojsku existovati ...
Ačkoliv těžké ztráty z 9. května naplnily zbylé dobrovolníky
i pařížskou kolonii hlu bokým smutkem, přece jejich odhodlání bojovati i dále po boku Francie za svobodu vlasti nebylo tím zmenšeno. Z prořídlé řady dobrovolníků ozvala se nová česká píseň
(také skladatel výše uvedené písně Bernard padl 9. května), která
opěvovala památný český útok u La Targette a končila refrénem:
"Ať

žije prapor Cl
Nadšení bez konce
pro zájmy Francie,
toť důkaz slavný je
našemu národu,
pro právo, svobodu,
že on vždy válku veď
s vrahem, jenž rdousil svět."

Unaveným hrdinům, jimž bylo hned po bitvě vysloveno armádním velitelstvím lichotivé uznání ve "Vojenském věstníku
francouzské republiky" ("Nikdy ještě v této zákopové válce, trvající již sedm měsiců, nebylo ani Němci ani našimi vojáky dosaženo
tak skvělého úspěchu"), nedostalo se však delšího odpočinku. Byli
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do druhé setniny druhého praporu, který byl utvořen
z trosek cizinecké legie, a 16. června 1ft I f znovu útočili v místech svého
slavného úsPěchu; vedl je tehdy mladý kapitán W'aterman, švédského
původu. I tentokráte projevili statečného ducha a zanechali na bojišti nových osm mrtvých vedle několika raněných. V červenci
1915 byli pak přeloženi do Alsaska poblíž pevnosti Belfortu, kde se
jim 14. července, v den národního svátku Francie, dostalo pocty
návštěvou maršála Joffra. Leč ani pobyt v Alsasku, který nebyl
pro ně odpočinkem, netrval dlouho. Před novjm odjezdem do Champagne na vští vil je sám president francouzské republiky R. Poincaré,
jenž poděkoval osobně cizinecké legii za chrabrost, kterou prokázali 9. května, a ~devz~~l jí jmé.nem franc~uzs~ho ná.ro?v~ prapor.
Na champagnskem bOJ1stl u SUlppesu prosly ke koncl zatl zbytky
setniny "Nazdar" dalšími těžkými boji, v nichž padlo opět šest
dobrovolníků. Teprve v druhé polovici října 1915 byly odvezeny na
odpočinek do městečka Verberie( departement Oise, poblíž Paříže), kde
se jim 26. října dostalo nové pocty návštěvou anglického krále
Jiřího V., presidenta Poincaré, který ozdobil prapor legie váleč
ným křížem s palmou, maršála Joffra a předních generálů (Castelnau, Pétain aj.). Cásti českých dobrovolníků se stal garnisonou
Lyon, kde se před odchodem na frontu soustřeďovali vyléčení. Ke
konci září 1915 navštívil je tu jménem Masarykovým dr. E. Beneš,
který v této době právě zahajoval revoluční činnost v Paříži.

stoupaly a jakost vjrobků se zhoršovala jednak nedostatkem surovin,
jednak ziskuchtivostí výrobců, kteří vyu~í,vali mim?řád~.é ~oby
k nemírnému obohacení. K úbytku ZbOZl a surovln pnsplvala
ovšem nemálo také námořní blokáda) jíž Dohoda a zejména Anglie

zařaděni

ROK 1915 V ČESKÝCH ZEMÍCH.
ZATČENÍ PŘEDAKŮ ČESKÉHO NARODA

A ZOSTŘENÍ PERSEKUCE

Od konce r. 1914 se počaly hmotné poměry v českých zemích kvapem
zhoršovati. Zásoby z doby mírové se vyčerpávaly nebo byly nesvě
domitými obchodníky skryty v naději, že budou rozprodány později za lichvářské ceny. Vyskytovaly se již i případy, že obchodníci
odpírali prodej předmětů, které měli na skladě. Ceny ZbOŽí neustále

Rakouští vojáci-invahdi na

včelařském

kursu.

téměř znemožňovaly Německu a Rakous ku- Uhersku spojení a dovoz ze zámořských končin. Podobně i z neutrálních států okolních

byl dovoz velmi omezen jednak tím, že se i v zemích, jež se války
neúčastnily, projevoval namnoze nedostatek tovarů, když se téměř
celý svět obrátil k výrobě válečné, jednak pak proto, že státy Dohody dodávaly jim zboží a potraviny pod podmínkou, že nebudou
vyvezeny dále do Německa a Rakouska- Uherska. Tento stav hnal
ovšem vodu na mlýn nelidským spekulantům.
Hyena lichvářství počala drásati nejen obyvatelstvo občanské,
nýbrž i vojsko. Podvody v armádě - od poddůstojníků až ke
generálům - se staly zj evem téměř každodenním a některé nabyly
tak pohoršlivého rázu, že jich ani přísná censura nemohla potlačiti.
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Zvlášť pobuřující

byly velké dodávky vojenských bot s papírovými podešvemi. Byli to namnoze největší němečtí a maďarští
váleční štváči, kteří si nestoudně plnili kapsy špatnými vojenskými
dodávkami "'- jako vůbec mezi přepiatým nacionalismem a hmotnými zájmy bývá někdy spojení velmi úzké; podobně i smetánka
brněnské německé společnosti se neostýchala v této době přilepšiti
si z "vlasteneckých" sbírek pro vojáky. Tanec široce rozvětvené
korupce (podvodným zprošťováním od vojenské služby počínaje)

Zidovští uprchlíci Z Haliče.

a milio'nových zisků nad bídou nejširších vrstev počínal a úřady
projevovaly k němu nevšímavost nebo bezradnost. Nemohly namnoze si ani jinak počínati, když se korupce) lichvářství a Ziskuchtivé
vyděračství projevilo i na místech nejvyšších) mezi členy rozvětvené
rodiny habsburské, v níž zejména nejvyšší velitel rakousko-uherské armády arcivévoda Bedřich, arcivévoda Salvátor a arcivévodkyně Valerie ukázali obchodnické nadání, důstojné válečných "keťasů". Ostatní lichváři nahrazovali méně urozený původ větší
obratností. Pravou metlou se pro české země (a i země rakouské)
stali polJtí Židé, uprchlí z Haliče, jichž se jen v Cechách usadilo
v těchto časech na celou dobu války 57.000 osob (úhrnem bylo
r. 1915 v Cechách na 115.000 uprchlíků z Haliče, z toho vedle
židů 53.000 Poláků a ostatek Rusínů; na Moravě bylo uprchlíků
na 35.000); jejich střediskem se stala Praha, odkudž vedli řetězovj
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obchod po celé zemi. Usadili se v bytech a krámech, jež byly v hojném počtu uprázdněny odchodem mužů do války, a v nich si zří
dili skladiště nejrůznějšího zboží, které zadržovali, aby dosáhli vyšších cen. Jejich příkladu následovali pak i podnikaví a k obecné bídě
necitelní j ednot1ivci křesťanští, kteří ze značné části ani odbornými obchodníky nebyli. "Nový druh obchodníků se vynořoval
z hlubin velkých měst, obchodníků, kteří prodávali zboží, jehož
často ani neviděli a jež leželo někde ve skladišti, putujíc z ruky
do ruky a stále se zdražujíc. Tak vznikl nový
útvar' obchodní - obchod :řetězový, který
opravdu jako pijavice
přissál se na náš veřejný
života pomáhalrakouské persekuci velmi vydatně rdousiti malého
českého člověka a tím
ohrožovati celý národ
v jeho základech." Zatím co v rodinách, odVojenští psi.
kázaných na pevný a již
v době předválečné často nedostatečný plat a mzdu, nastaly dni
těžkých starostí o nejnutnější výživu a ošacení na jiného nezbylo peněz-) promrhávala nová třída keťasů lehce získané peníze v pustých orgiích.
Ovšem také sám stát přímo činil na obyvatelstvo po všech
stránkách nároky čím dále tím větší. Těžké ztráty na mrtvých, raněných a zajatých, které utrpělo rakousko-uherské vojsko na podzim r. 1914 a na jaře r. 1915 na haličském bojišti, a pak vypovědění
války Italií Rakousku- Uhersku v květnu 1915 vedly k opětovanjm
domobraneckjm prohlídkám (za r. 1915 se konalo takových prohlídek
celkem osm) a k mzákonnému rozšířeni branné povinnosti od I8 do JO let
(nařízením z 1. května 1915). Bylo přirozeno, že se za těchto poměrů podstatně snížily nároky na tělesnou - a též duševní - zdatnost a způsobilost vojáků a nebyly řídké případy, že byli odváděni
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mužové nejen slabé tělesné konstrukce, nýbrž přímo i chorobní;
při prohlídkách velmi často rozhodovalo nikoliv lékařské dobrozdání, nýbrž snaha předsedy odvodní komise, aby bylo aspoň dosaženo předem stanoveného počtu nových vojáků. Počet odváděných k vojenské službě v této
době dosahoval závratné výše;
alespoň dvě třetiny mužů, dostavivších se k prohlídkám,
byly uznány za "schopny"
k službě vojenské - odpor
proti válce nebo obava o život
vedly ovšem mnohé jednotlivce k tomu, že se různými,
namnoze škodlivými praktikami, jejichž počet za války
velmi vzrostl, snažili uniknouti vojenské službě vůbec,
nebo aspoň službě na frontě.
Výsledkem nadmíru vysokého čísla odvedených bylo,
Že se místy počal projevovati
v občanských zaměstnáních
Žena kominicí za svhové pá/k;'.
nedostatek mužů, na jejichž místo
.
vstupovaly ženy. Na venkově
uply se v nezbytí ženy s nedospělými dětmi a výminkáři namáhavých poln!ch prací (k hlavním zemědělským úkonům - setí,
žním a podZImnímu orání - byli však někdy hospodáři, sloužící
ve vojsku, propouštěni na čas domů - později pak délka jejich
dovolených mnohdy závisela také na tom, zda upsali válečnou
půjčku) a podobně bylo i ve městech. Drahota a bída donutila
že~y, .že nahradily muže nejen v továrnách, nýbrž i jinde. R. 19 1 5
o~Jevlly se na příklad jako konduktérky na pražské pouliční elekt~lc.l~é dráze (po~ději. také jako konduktérky na železnicích), jako
cIdIcky lokomotIva 1 v rozličných řemeslech; byl to počátek hromadného vpádu žen do zaměstnání, která do té doby zastávali výhradně mužové. Také v úřadech a pisárnách se počet žen značně
43°

V ČESKÝCH ZEMÍCH ROKU I9 I 5 .

rozmnožil. Nemálo bylo mezi nimi žen vdaných, jimž válečná podpora nestačila k výživě dětí. Důsledky tohoto stavu byly po mnoha
stránkách po vážlivé, výdělečné samostatnosti dosahovaly ženy namnoze za těžkých obětí fysických i mravních.
Neustálé odvody byly sice nejtěžší povinností, které si Rakousko- Uhersko na svém obyvatelstvu vynucovalo, nikoli však jedinou. Válka vyžadovala také strašlivého a stále rostoucího nákladu

Ženy konduktérkami na pražské tramvaji.

peněžitého, jenž byl opatřován rozmanitými prostředky; náklad na
válečné potřeby byl zcela nekryt, poněvadž státní příjmy nevystačily ani pro potřeby občanské. Poněvadž obvyklé úvěrové operace
byly záhy vyčerpány a nekryté bankovky nebylo možno vydávati
do nekonečna, vypisovala vláda vnitřní, tak zvané válečné půjčkJ;.
První válečná půjčka byla vypsána již na podzim r. 1914 a, ač dosáhla výše půl třetí miliardy rakouských korun, rozplynula se v ně
kolika málo měsících, takže již v květnu I91 5 byla vypsána půjčka
druháa v říjnu 1915 půjčka třetí. V tom však rakouská vláda narazila na rozhodný odpor českého národa, jenž se projevil tím, že české
peněžní ústavy i ceští lidé válečné půjčky přes všechen úřední

nátlak a hrozby sabotovali. Byl to jeden z výrazných projevů skrytého domácího odboje, jenž nechtěl poskytnouti Rakousku-Uhersku více, než na něm bylo násilím vynuceno. Poučení o tOm podá-
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vají tato srovnání. Při třetí válečné půjčce bylo v celých Čechách
upsáno okrouhle I miliarda 60 milionů rakouských korun; z toho
upsali Češi, kteři tvořili dvě třetiny obyvatelstva, na 210 milionů,
Němci pak okrouhle 850 milionů. Podobně již při druhé válečné
půjčce upsal průměrně jeden Čech 27 rak. korun, jeden Němec
222 r. k.
Se stejným výsledkem se mezi českým obyvatelstvem setká-

19 1 5

notllvců slabých povah - nedali se terorem školních a vojenských
úřadů pohnouti k tomu, aby vskutku vykonávali to, co bylo na
nich požadováno. Některým loyálnim osla vám nebylo se však možno
vyhnouti ani nyní ani
později. Vyučování čím

dále tím více trpělo pro
stoupající mimoškolské
zaměstnáni učitelstva
profesorů, u bývalo

a

učebných hodin a dnů
a také kázeň se uvolňo
vala. Děti z chudších
rodin byly nuceny při
spívati rodičům k vý_
živě svou prací, která
namnoze jim neprospívala ani tělesně ani duševně.

"Vlastenecká'" sbírka vhl)' a kaučuku v Praze r.

I9 I

J.

valy i jiné válečné "vlastenecké" podniky rakouské. Tak na přildad
český lid bud vůbec odpíral přispívati na rakouský )JCervenj kříŽ")
nebo si výslovně vymiňoval, že jeho přispěvků bude užito jen pro
české vojáky, a podobně si počínal i při jiných, stejně "vlasteneckých" sbírkách, ať to byly sbírky kovů pro válečné účely (mědi, mosazi, bronzu, cínu, niklu, olova" aluminia atd.) či sbírky vlny, bavlny a kaučuku, nebo výměna mosazných hmoždířů za železné.

Při těchto sbírkách bylo úřady namnoze užíváno školních dětí,

jako vůbec byly školy přísněPřidržovány k tomu, aby pěstily rakouského
a habsburského ducha. Ovšem také tu nedosahoval nátlak zamýšlených výsledků, podobně jako nepomohla přísná censura českých
školních učebnic. Čeští učitelé a profesoři - mimo několik jed432

Tento a i jiné zjevy
byly výsledkem podstatného zhoršení vyživovacích
poměrů. Již ke konci r.
19 I 4, jak bylo vypravováno výše, byly provedeny po venkově první
úřední soupisy obilí,
"Vlasteneckj" hold české mládeze (Z Král. Vinohrad)
lLouky a brambor a
císaři Františkovi Josefovi J. (I. května I9 IÓ ).
první rekvisice pro vojenské potřeby a zavedeny také nejvyšší (maximální) ceny na obili
a na mouku. To bylo předzvěstí válečného státního hospodaření
s potravinami, které se pak stalo před1Ji příčinou jak katastrofálního nedostatku potravin, tak jejich drahoty. Rakousko- Uhersko
následovalo sice i v tom vzoru německého, neosvojilo si však
jeho předností, nýbrž rozmnožilo jen jeho vady a nedostatky.
V druhé polovici února 1915 bylo dáno veškero obilí a mlýnské
. výrobky u zemědělců, mlynářů a obchodníků pod úřední UZ:l.Obrázkové dějiny naší samostatnosti 28.

433
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věru. Nikdo bez úředního povolení nesměl své zásoby zpracovati, spotřebovati, prodati nebo zkrmiti; současně bylo nařízeno,
že všechno obilí musí býti do konce března vymláceno a všechny
zásoby, přesahující 20 kg, oznámeny úřadům. Zároveň byla ustanovena pro každou osobu nejvyšší měsíční kvota spotřeby 7 kg 20 dkg
mlýnských výrobků nebo 9kgobilí. V zápětípak byl ve Vídnizaložen "Válečnj obilní
~,~
ústav{{, jenž byl vý-

V září 1915 byly zavedeny v Praze též maximální ceny pro Jrobný
prodej cukru a určeny nejvyšší ceny i na brambory. Také výroba
piva byla značně zmenšena. Vůbec každým měsícem se poměry
na potravinovém trhu značně zhoršovaly.

hradně oprávněn,

aby nakupoval obilí od rolníků a
rozdílel je mezi
spotřebitele
občanské i vojenské.
" Válečný obilní
ústav" zřídil si v
zemích filiálky a
výkup obilí od
zemědělců

svěřil

zvláštním zprostře d k o va tel ů m
(komisionářům),

jimž se dostalo
úřední pravomoci.
Ke konci března 1915 byla určena týdenní kvota maximální spotřebypro jednuosobu I kg 40 dkg mlýnských výrobků (mouky, krupice a krup) nebo I kg 96 dkg chleba - pro zemědělce byla dávka
o něco vyšší - a nařízena také jednotná forma chleba okrouhlých
bochníků ve váze I kg 40 dkg. Ze stanovená maximální kvota bude
dodržována, mělo zaručiti vydávání chlebových známek (obecný
název byl: chlebenky) , které byly od I!. dubna 1915 zavedeny ve
městech (v Cechách ve 243 místech), od 22. srpna téhož roku pak
i na venkově; současně byl také ustanoven dozor nad mlýny prostřednictvím t. zv. "mljnskjch (mlecích) vjkazů" a nově stanoveny
maximální ceny na obilí, mouku a chléb. Podobně byl omezen
prodej masa na pět dní v týdnu a porážení dobytka bylo sníženo

úřední hospodarení s potravinami v západní části monarchie
vázlo hned od počátku. Přední příčinou toho bylo, že se Uhry,
v nichž pro převahu zemědělské výroby bylo potravin s dostatek,
vzpíraly přispívati ze svých přebytků nejen zemím alpským, kde
pro hornatý ráz kraje byla úroda obili zcela nedostačující - proto
tyto kraje musily býti zásobovány z českých zemí - , nýbrž i armádě, Zásoby potravin se staly v rukou maďarskjch duležitjm trumfem politickjm, ony pomáhaly Maďarům utvrzovati jejich rozhodnou nadvládu v celé monarchii. Maďaři se tak zmocnili úplně nejen vedeni
zahraniční politiky rakousko-uherské říše - na počátku r. 1915
byl hrabě Berchtold vystřídán maďarským politikem baronem Ist-
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vánem Buriánem - , nýbrž získali rozhodný vliv i na její poměry
vnitřní. Ovšem za všechny dalekosáhlé ústupky politické byla jejich pomoc v zásobování rakouské části říše velmi skoupá a ne-
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letech v3lečných - , přece již tehdy doléhala na městský lid
dosti citelně. První zvěsti o omezení spotřeby mouky, vařiva a
chleba měly za následek, že si obyvatelstvo ve městech počalo dě
lati zásoby, čehož využívali lichvářští spekulanti k nemírnému
zdražení; hromadné nákupy netýkaly se ostatně jen mouky a vaEva, nýbrž vystrašené obyvatelstvo hromadně skupovávalo i jiné
předměty, potřebné v domácnosti. Zavedení "chlebenek" přivo
dilo pak nové zhorše,
ní tohoto stavu.Úřed·
ní příděl bylsotva dostačující, nadto pak
byl často poskytován
velmi nepravidelně
a jakosti mnohdy nepoživatelné. Nebyly
výjimečné

případy,
že mouka byla padě
lána křídou a i jinými

Skladiště mouky obecní aprovisace pražské na Žofíně (dnes Slovanském oftrově).

mohla ani zdaleka postačiti. Proto přední obilnicí vídeňského "Válečného obilního ústavu" se staly země české, které sice za normálních poměrů byly skoro soběstačné, ale značnějšího vývozu nesnesly. Jaké hrozné následky mělo toto drancování českých zemí
ve prospěch německých krajů monarchie pro český lid, zejména
městský, ukázalo se záhy; následky mohly býti ještě strašlivější
kdyby bývali čeští zemědělci nezahájili trpný odpor proti úřední~
nařízením o osevu, sklizni a výmlatu, jakož i skrvtý a namnoze
i otevřený boj s úředními rekvisičními komisemi:
. p.řes to, že se r. I915 nouze o potraviny neprojevila ještě tak hroZlve Jako se tomu stalo v letech příštích - obzvláště v posledních

nejedlými a zažívacím orgánům škodlivými přípravky, a
AProvisaéní Zásob)' brambor.
totéž platilo o chlebu. Proto shon po potravinách mimo úřední příděl potrval dále,
takže se jejich ceny stále nejen udržovaly na vysoké výši, nýbrž
ustavičně ještě stoupaly. Tím bylo chudším třídám obyvatelstva,
odkázan ým na hu bené výdělky a nuzné platy, znercožněno přilepšo
vati si na výživě nezákonnou cestou a počaly trpěti podvjŽivou;, řá.,
dění tuberkulosy byly tak otevřeny dveře dokořán a odolnost širokých vrstev obyvatelstva vůči nakažlivým nemocem byla vůbec
po vážlivě oslabena.
Ale i získání hubeného úředního přídělu bylo spojeno nejednou s velikými obtížemi, poněvadž nedocházel včas a v množství dostačujícím pro stanovený kontingent spotřebitelů. Před
úředními prodejnami cbleba a mouky počaly se objevovati smutně
pověstné ;/ronty(( hladovějícího lidu) které si posléze svou strašlivostí
nezadaly s frontami na bojišti. Obecní aprovisace se sice snažily
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ze všech sil odpomoci tomuto neustále se zhoršujícímu stavu, ale
i jejich zápas proti vyhladovění lidu byl velmi obtížný; aprovisační
zásoby mouky, brambor a i jiných potravin se neustále ztenčovaly
a opatřování nových zásob bylo
spojeno s krajními nesnázemi.
Bylo tak nejen v Praze, nýbrž
i v ostatních větších městech.
Jen v těch městských rodinách,
které měly příbuzné a známé na
venkově, byly poměry o něco
lepší-ovšem jen dotud, dokud
zemědělci sami měli nějaké,
před úřady ovšem skrývané
přebytky a měli srdce se o ně
rozděliti za snesitelnou cenu.
Současně počala trpěti i výživa
ve vojsku, v němž se příděl masa
zmenšoval a jakost chleba (komisárku) zhoršovala; obzvláště
za válečných operací zásobování
Beí~dír
noch
DíeZáhn'an mír eín bíss 'I
vojska úplně selhávalo. NásleQufrí~ffl)ídl.dodt níchfNí~ólaus:
dek toho byl, že se odolnost
STerrelchlSCh bleíbtR-gmysl ! vůči nemocem snižovala také
mezi vojáky; řádila mezi nimi
Německá pohI.ďnice vídeiíského původu
úplavice a vyskytoval se nez doby obléhání pevnosti Pfemyf!u ruskym vojskem.
zřídka i tyfus. Pro důstojnictvo
však, jmenovitě vyšší, bylo jídla
s dostatek a namnoze i přebytek a nejednou byly v důstojnických
kasinech za frontou pořádány nezřízené pitky, zatím co mužstvo
hladovělo. Tyto zjevy zanechávaly přirozeně hlubokou stopu v nespokojenosti prostých vojáků. Ve vojsku říšskoněmeckém, s nímž
se od jara 1915 rakouští vojáci na haličském bojišti úzce stýkali,
byly po těchto stránkách poměry značně lepší.
Počínající boj českého národa s příšerou hladu neodvrátil jeho
pozornost od hodnot ideálních; naopak jeho protirakouské smýšlení se tím jen utužilo. V prvních měsících r. I9I J znovu OŽivly v něm
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naděje Vrt vítězství ruského vojska, které stálo tehdy v karpatských prů
smycích na půdě Uher a do jehož rukou padla po delším obléhání
22. března 1915 také pevnost Přemyšl, prohlašovaná v úředních
zprávách rakousko-uherským vrchním velením za nedobytnou.
Postup ruské armády a zejména pád Přemyšlu vzbudil v českém
lidu radost a posílil jeho doufání. Také v českých plucích na halič
ském bojišti neochvějně trvala rozhodná nálada proti RakouskuUhersku a téměř všeobecnou byla
jejich touha přejíti při nejbližší
příležitosti na ruskou stranu; tuto
touhu zvyšovalo vědomí, že po
boku ruského vojska bojuje "Česká
družina". Čeští rozvědčíci z "Družiny", jak ještě bude vypravováno,
vcházeli opětovně ve styk s čes
kými vojáky v rakousko-uherské
armádě a vybízeli je k zbíháni. Se
znamenitým úspěchem se setkala
jejich nebezpečná práce obzvláště
na počátku dubna 19I 5, kdy po
J. Kudrna,
jejich předchozí agitaci Přešly k Rupopraveny rf.května I9If.
sům bez jediného výstřelu dva prapory 28. pěJího pražského pluku, rozloženého v Dukelském prů
smyku, se zbraněmi, kulomety a koňmi, celkem 1600 mužů.
Stejně i jiné české pluky (zejména čís. 36 - mladoboleslavský-,
8, 88, 91) se ukázaly nespolehlivými a množství mužstva z nich
sbíhalo k Rusům.
Byl to výsledek obecného smýšlení českého lidu, o němž
litoměřické vojenské velitelství podávalo tuto zprávu do Vídně:
"U českého mužstva není pozorovati žádného nadšení pro věc
monarchie. Každý poslouchá jen proto, že poslouchat musí. Příčina
tO~10 t!(ví ve výchově na českých školách. Následky toho se jeví
ph vOjenských přehlidkách. Není jednoho člověka, který by proI evoval radost, že smí bojovati za císaře a vlast; naopak, skoro každý
hledí vojenské povinnosti uniknouti, žádá za zproštění, hlásí se
nemocným anebo se i dobrovolně zmrzačí. Kdo je odveden, proje-
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vuje hlasitě svou nevoli. Mnoho odvedených si navléká smuteční
pásky a z četných českých obcí přicházejí mužové k vojenskému
odvodu s černými prapory. Mezi lidem se rozšiřují nejhrubší parodie na rakouskou h~mnu, urážky císaře jsou na denním pořádku
a se všech stran je slyšeti přání, aby Rakousko padlo a Rusko zvítě
zilo, protože Rusové a Srbové jsou bratří Cechů."
Chování českých vojáků na frontě a českého lidu doma mělo za
následek, že vrchni
armádní velitelstvi
samo počalo říditi
pronásledování v čes
kjch zemích. Arci-

vévoda Bedřich
předložil úřadům
vídeňským ostrý
rozklad o smýšlení českého národa a shromáždil v
něm rozmanité doklady jeho velezrádných skutků
Zpupná německá pohlednice dde/2ského puvo4iIJ
na bojišti (šest čes
(překlad nápisu: Panstvo bylo by "namydleno").
kých pluků přešlo
k nepříteli v Rusku a Srbsku) i v zázemí (zdůrazňovala se také nespolehlivost čes
kých státních úředníků), obviňuje - právem - celý národ z rusofilství a nenávisti proti válce. Odpor českého národa měl býti
podle jeho přání zlomen stupňovaným terorem. Prvním přízna
kem provádění tohoto plánu bylo, že si armádní velitelství vynutilo na počátku dubna 1915 odchod knížete Frant. Thuna, jenž se
stavěl z dynastických důvodů proti bezohledné persekuci v čes
kých zemích, z pražského místodržitelství. Na místo Thunovo
byl dosazen hrabě Max Coudenhove, dosud zemský president ve
Slezsku, který byl ochoten se říditi pokyny a přáním rakouskouherského hlavního stanu. Na Moravě takovéto změny nebylo
potřebí, poněvadž tu od počátku spravoval místodržitelství řízný
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a českému národu nepHtelský Bleyleben. Důsledky této změny
se dostavily v nejkratší době.
Ve vojsku pak pronásledování českých vojáků stalo se hromadným zjevem. Po událostech na haličském bojišti byl především roZpuštěn pěší pluk čís. 28. "Naplněn bolestí" - pravilo se varmádním rozkaze císaře Františka Josefa 1. - "nařizuji,aby
pěší pluk čís. 28. byl pro zbabělost a velezradu před nepřítelem z mé armády vyloučen. Prapor budiž pluku odňat
a uložen do vojenského musea.
Dějiny tohoto pluku,jenž táhl
do pole otráven z domova ve
své morálce, přestaly dnešním
dnem existovati." O málo později byl pak prozatímně rozpuštěn i mladoboleslavský
pluk čís. 3 6. Pod dojmem deserce 28. pluku došlo pak dne
6. května 1915 na motolském
cvičišti u Prahy k popravě
Dr. K. Kramář.
pěšáka J. Kudrny, otce sedmi
nedospělých dětí, pro vzpouru; tato poprava, jak se dodatečně
ukázalo, byla justiční vraždou.
Nespolehlivosti českých pluků snažilo se vrchní vojenské velení
rakousko-uherské armády čeliti tím, že přidělovalo menší skuPiny
českjchvojdkůdooddílůněmecl9ch, aby tu byly pod účinným dozorem
a aby bylo jim znemožněno zbíhati. Toto opatření dosáhlo účinku
jen částečného. Zbíhání jednotlivců potrvalo přes všechna bezpeč
nostní opatření i nadále, a to tím spíše, že němečtí důstojníci zacházeli s českým mužstvem namnoze velmi násilnicky. Jaké rozhoř
čení panovalo v nejvyšších vojenských kruzích vůči českým vojákům, prozrazoval vedle četných jiných opatření a výroků armádní
rozkaZ arcivévody Josefa Ferdinanda z 15. června 1915: "Ceská muž-
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stva za taženi, hlavně v posledních bojích, opětovně zklamala nebo
nevyhovovala zcela. Hlavně selhala často v hájeni připravených a
delši čas již obsazených postavení. V zákopové válce se nepříteli
podařilo v kratičké době vejíti ve styky s ničemnými
živly českých mužstev. Skoro
vždy namířil pak nepřítel,
byv podporován zrádci, svůj
útok právě na ony části fronty, které byly obsazeny podobnými mužstvy; zhusta. se
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mádu v Rusku; schůze, která se konala v bytě Šámalově, účastnili
se vedle dra Beneše dr. Kramář, dr. Rašín, dr. Scheiner a dr. Šámal.
Důležité jednání bylo přerušeno důvěrnou telefonickou zprávou
o vojenské prohlídce u dra Scheinera, která pohnula účastníky

podařilo odpůrci překvapivě

a takřka bez odporu vniknouti do takových postavení
a odvésti četné zajatce. Hana
a hanba, opovržení a potupa
těmto nesvědomitým a nečestným chlapům, kteří zrazují císaře a říši, kteří kálejí
prapory naší slavné armády
a zároveň i čest svého národa! Dřív nebo později stihnejekoule,neboječekáoprát-

Dr. J. Scheiner,
starosta "České obce sokolské".

ka popravčího. Povinností
každého Cecha, který má čest
v těle, jest, aby udal svému představenému velitelství tyto lotrovské štváče a zrádce, kteří jsou v jejich středu. Kdo tak neučiní, je
stejným lotrem jako štváč a zrádce sám."
Prvním projevem zostřeného pronásledování českého obyvatelstva občanského bylo zatčení dra K. Kramáře a dra]. Scheinera pro
velezradu a špionáž, k němuž došlo na rozkaz vrchního vojenského
velitelství pozdě v noci 2 I. května 191 5. Stalo se tak po památné
schůzce " Maffie" , do níž dr. Beneš přinesl výtisky prvního čísla
časopisu "La Nation Tcheque" a Masarykova memoranda anglické
vládě ("N ezá vislost Cech ") a vyřizoval min o iinéMasaryků v vzkaz,
"!.by dr. Scheiner odjel za hranice organisovat českou revoluční ar44 2

Dr. Alois RaHn.

schůze k rychlému rozchodu. Dr. Scheiner a dr. Kramář byli zatčeni hned při svém návratu do domova; u Kramáře nalezla vojenská prohlídka v kapse číslo "La Nation Tcheque", odevzdané

mu drem Benešem, což mu v procesu s ním zahájeném velmi uškodilo. Oba zatčení byli dopraveni nejprve do posádkové věznice
na Hradčanech, hned však druhého dne byli na rozkaz vrchního
armádního velitelství zvláštním vlakem odvezeni do Vídně z nádraží Brusky (dnes Dejvice), hmž k jejich odjezdu bylo vysláno
oddělení maďarských vojáků, aby násilím potlačilo případné demonstrace pražského lidu. K derr"onstracÍm ovšem nedošlo, poně
vadž mimo několik málo osob nikdo v Praze o zatčení nevěděl.
443

V ČESKÝCH ZEMíCH ROKU 1915

V ČESKÝCH ZEMÍCH ROKU 1915

Po zatčení Kramářově a Scheinerově byli zbylí členové "Maffie" naplněni obavou, zda nebyla prozrazena existence jejich tajného revolučního komitétu a jeho podzemní styky se zahraničním
odbojem. Důvěrným šetřením však záhy zjistili, že jejich obavy
byly neopodstatněné. Vskutku
pak podkladem zakročení proti
dru Kramářovi a dru Scheinerovi
byly zprávy, jichž se dostalo služební cestou vrchnímu vojenskému velitelství. V nich se pravilo,.
že v Cechách trvají nerušeně dosud tři korporace, jejichž tajným
snem jest dosáhnouti samostatnosti zemí koruny české, totiž
"Národní rada" a "Ceská obec
sokolská", stojící na základě čistě
národním, a konečně " Volná myšlenka ",,; podle těchto zprá v nej dů1ežitějšími členy "Národní rady«
a "Ceské obce sokolské" jsou dr.
Kramář a dr. Scheiner. Nevě.,
děly-li rakouské vojenské a policejní úřady o Kramářově člen
Redaktor Vince/1cČervinka.
ství v "Maffii" a o jeho souhlasu
s Masarykovou revoluční akcí v
cizině, pak jejich vystoupení proti němu bylo dokladem úžasné
omezenosti generálů, řídících persekuci českého národa. Vždyť
až do vypuknutí světové války byl Kramář v duchu starších výroků Fr. Palackého Cz r. 1848 a ve spise "Idea státu rakouského")
věrným stoupencem myšlenky rakouské - neznamenalo to ovšem,
že se smiřoval s nadvládou německého a maďarského živlu a že
souhlasil ve všem se zahraniční a vnitřní politikou Rakouska- Uherska - , již hájil mnohdy i na úkor své oblíbenosti v českém národě.
Vyšetřování dra Kramáře a dra Scheinera bylo svěřeno pověstnému
v těchto dobách nadporučíkovi-auditorovi Markusovi Premingerovi, jejž proti českým lidem doporučovala říznost, kterou na po-

války projevil jako náměstek státního zástupce v Cernovicích
v procesu proti velezrádcům ruským. Přes všechnu houževnatou
slídivost nepodařilo se však Premingerovi shromážditi důkazy
o vině dra Scheinera, takže tento byl po nedlouhé době z vyšetřo
vací vazby propuštěn a trestní řízení proti němu bylo zastaveno.
Zato obrátil Preminger veškeru energii
na vyšetřováni dra Kramáře, jemuž vě
noval několik měsíců. Casto zajížděl za
tím účelem z Vídně do Prahy - česky
ovšem neuměl -,odkudž odvážel si
stohy rozličných "doldadů"a výslechy
rozmanitých svědků, na jejichž podkladě vypracoval posléze objemný obžalovací spis, čítající 670 stran. V něm
byla probrána celá minulost českého
národa od dob probuzení, zejména
myšlenka slovanské vzájemnosti od
časů J. Dobrovského, politické boje
českého národa od r. 1848, organisace
sokolská, rozličné styky zahraniční, slovanské sjezdy a manifestace a konečně Redaktor "HavNéka" Julius M)'Slík
činnost zahraničních Cechů v době vá(internován v Mittergrabernu).
lečné, a stejně široce byla rozebrár:a
Kramářova politická činnost předválečná. Snahou Premingerova
obžalovacího spisu bylo "vylíčiti dra Kramáře jako obskurního
politického intrikána, jenž čtvrt století ve Vídni rafinovaně nosil
licoměrnou masku člověka rakouského, ve skutečnosti však' byl
nebezpečným panslávem, jenž svou podzemní činností válku podnítíl, a je proto odpověden za všechny velezrady, které se v českém
národě ve válce protí Rakousku dějt" Vskutku pak osobou Kramářovou byl na lavici obžalovaných posazen celý český národ; tak
to cbápaly nejen vojenské úřady rakouské, nýbrž také český národ sám. Po několikaměsíčním Premingerově vyšetřováni bylo
konečně ó.prosince I9IJ zahájeno s drem Kramářem soudní líčení) které
potrvalo šest měsíců; několik dní před tím bylo Kramářovi zabaveno veškero movité a nemovité jmění. Jak vojenské úřady, tak
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němečtí vídeňští šovinisti žádali neúprosně Kramářovy krve.
domnívajíce se klamně, že kruté tresty předáků zastraší český národ.
Po zatčení dra Kramáře a dra Scheinera došlo záhy k zatčení dra
A. Rašína (12. června 1915) a po něm redaktora "Národních Listů"
Vincence Cervinky a soukromého účetního úředníka Jos. Zamazala.
Jejich vyšetřování a soudní líčení bylo nerozlučně spiato s pro-

cesem I<ramářo
vým. Již před tím
byla zahájena persekuce nVolné myšlenky") která byla

vrchním vojen.
velitelstvím označena vedle české
"Národní rady" a
"Ceské obce so··
kolské" za třetí revoluční ohnisko v
českém národě, z
něhož vychází úsilí po samostatnosti
českých zemí a
Skupina internovaných v Gii!lersdOlfu
osvobození Slo(mezi nimi redaktor Trnobranský a Spatný).
venska. Ke konci
května 1915 byly
úředně' zapečetěny její místnosti, zabaven sklad knih, }ež vydala
svým nákladem, a zatčeni přední její pracovníci, Julius Myslík,
dr. Loskot, dr. Bartošek a redaktor Motyčka, kteří byli posléze
převezeni do Dolních Rakous a uzavřeni v pověstných internačních táborech, kde jim bylo snášeti nejhorší útrapy hmotné
a mravní. K nim přibyli záhy i jiní čeští lidé, jako dr.~ B. Vrbenský,
přednosta jičínské stanice O. Vochoč, redaktoři E. Spatný, Trnobranský, Hatina, V. Borek, M. Kácha, C. Korber, Moravec,.prof.
Havelka a mnozí jiní. Internační tábory v Mittergrabernu, Sltzendorfu, Gollersdorfu, Steinklammu a Drosendorfu staly se skuteč
ným peklem pro množství Slovanů a Italů, kteří sem byli dopra-

I9 1

5

vováni na rozkaz vrchního vojenského velitelství pro pouhá nedokázaná podezření a vydáni na pospas hladu, epidemickým nemocem a surovostem dozorců. Mnoho internovaných zemřelo tyfem, řádícím z hladu,
mnozí pak si odnesli trvalou
památku zkázou svého zdraví.
Poměry) které panovaly v
létě r. 19I5 v internačním táboře
v SteinklamlJluJ vylíčil nezapomenutelně očitý svědek, před

nosta O. Vochoč: "Hlad tu
býval příšerný. Nezapomenu,
Jak jsem se po prvé zděsil,
když jsem viděl člověka, ležícího na břiše, an cosi drží v
rukou a ohryzuje to. Šel jsem
blíže, ale on, jakmile mne zočil, vstrčil předmět pod bradu
a zakryl jej rukama. Šel jsem
okolo po druhé a viděl jsem,
že hryže starou kost ze smetiště, špinavou, že by o ni snad
Vchod do interllační budovy v Gii!!ersdorftt.
ani pes byl nezavadil. Bydlil
jsem v posledním baráku, za
nějž se vozily bramborové slupky z kuchyně. Jakmile je dovezli, vrh:;tli se na ně lidé a cpali si je do úst tak, jak byly znečištěny. Někteří se zdrželi, nabra1isi jich, omyli je a - vařili i jedli.
Jedla se syrová hořká tráva ... Jedno místo nebylo ještě obehnáno
plotem a za ním rostlo žito; sotva se začaly tvořit klasy, již je lidé
rvali a jedli. Z hromady odpadků se vzala koňská nebo oslí kopyta,
omyla se, vařila a jedla ... Steinklamm a Drosendorf jen dokazují,
že dvounohá, krvelačná, bezcitná bestie dosud nevymřela a že
často ovládne nejen člověka, ale i celé národy."
Nemožnost dokázati dru Scheinerovi velezrádné skutky a jeho
propuštění z vyšetřovací vazby neochránily však )JCeské obce sokol447
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Jké((J která byla rozpuštěna v listopadu I9IJ s tímto odůvodněním:
"Ceská obec sokolská, jež jest střediskem českého Sokolstva, podporovala v době, která předcházela válce, pěstováním vydatných
vztahů s cizinou bratrské smýšlení k Rusku a Srbsku; následky
toho jest viděti jasně teprve za války s Ruskem a Srbskem. Již to
jediné by dnes za daných poměrů odůvodňovalo nebezpečenství
pro stát se strany "Ceské obce sokolské" jakožto ústřední organisace českého Sokolstva ... Brzy po vypuknutí války vystupovaly
podle zavedeného šetření v Americe různé
české organisace, jež od té doby nepokrytě
provozovaly bezmeznou protirakouskou
propagandu. Je zjištěno, že se této velezrádné činnosti značnou měrou účastnily
severoamerické sokolské spolky. Dále je
zjištěno, že "Ceská obec sokolská" pěsto
vala alespoň s jedním z těchto spolků písemné styky prostřednictvím svého starosty
dra Scheinera. Bez ohledu na to, zda tento
Poslanec V. Choc.
zjištěný připad spojenís jedním severoamerickým českým spolkem sokolským jako takový tvoři podklad soudně trestného činu čili nic, již ve skutečnosti
pouhého tohoto styku, ve spojeni s dokázanými protirakouskými
snahami severoamerického Sokolstva a s náladou podporovanou
"Ceskou obcí sokolskou", je nebezpečenství, že těmito styky mohly
by býti rej dy zmíněných severoamerických spolků sokolských za vlečeny prostřednictvím" Ceské obce sokolské" do velice rozvětve
ných zdejších sokolských organisací. Další trvání spolku "Ceská
obec sokolská" jeví se tudíž státu nebezpečným." S "Ceskou obcí
sokolskou" byl rozpuštěn také "Svaz slovanského Sokolstva(( v Praze
a rozpuštěno mnoho sokolských jednot v Cechách a na Moravě; u sokolských pracovníků konány policejní prohlídky, zabavovány sokolské tiskoviny, zpěvníky, pamětní spisy sokolských sletů a peníze,
a státním úředníkům i učitelstvu bylo důrazně nařizeno, aby ze
"Sokola" vystoupili; stejně bylo pronásledováno členství "Sokola" v armádě. Vydávání sokolských časopisů podobně jako časo
pisu "Volné myšlenky" bylo zastaveno.
44 8
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Obrázkové dejiny

naší samostatnosti

2;),

V éESKýCH ZDlfCH ROKU 19 1 )

Ale ani tím se neskončilo kruté pronásledování českých lidí
v této době a bezohledné a často i bezdůvodné zatýkání, věznění
a odsuzování významnějších i méně významných osob pokračo
valo. Vedle zmíněn)!ch redaktorů byl již v lednu 1915 zatčen a
odsouzen k desítiletému těžkému žaláři redabor "Casu" dr. C.
Dušek) jenž byl obdněn z nevlasteneckého ~působu psaní "Casu", a v říjnu téhož roku byl uvězněn redaktor Jih j'korkovskj) že
prý připravoval atentát na arcivévodu Bedřicha; pobyl si v žaláři půl druhého roku,
aniž mU bylo co trestného dokázáno. Dya
evangeličtí studenti Řezníček a Věchet) kteří

studovali ve Svýcařích bohosloví, by li po
návratu do vlasti odsouzeni k trestu smrti
provazem, poněvadž se účastnili Masa1)' kov}
přednášky o Husovi v Curychu 4. července
1915; trest smrti byl jim posléze změněH
v mnohaletý těžký žalář. V červnu 19 1 )
dalo vrchní vojenské velitelství zatknout}
skoro celou sexttl českého g)!IJZ17asja v Orlové,
poněvadž prý by J v ní čten carský manifest,
Pos!amc Fr. Bufiva/.
a dopraviti k vojenskému soudu do Krakova; vyšetřování trvalo dva roky" Z persekuce českého studentstva za světové války byly ještě dva případy zvlášť vzrušuj.icí, studenttt ktttnohorské reálky (čtyři z nich by li posléze odsouzeni k těžkému
žaláři v trvání šesti měsíců až dvou let) a studenttt gymnasia ,'e)jovského na Moravě,kteří by li potrestáni dokonce rozpuštěním školy.
Důvody persekuce by ly mnohdy velmi malicherné. Stačilo nepovstati při hraní rakouské hymny ("Zachovej nám) Hospodine")
- dávala ji ve veřejných místnostech německá společnost a důstoj
nictvo v Praze od počátku války často hráti s úmysly provokativními - či nechovati se při tom naprosto důstojně a následovalo
zatčení nebo aspoň udání. Proto byla v květnu 1915 zatčena také
spisovatelka Olga Fastrová zároveň s lnženýrem L. Očenáškem a inže··
nýrem Zd. Mocem) kteří zlým následkům unikli jen dík včasnému
zakročení přednosty pražského vojenského zeměbraneckého zastupitelství dra A. LichtaJ jenž přes své nesmírně choulostivé úřední
451
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postavení i jindy mnohokráte zasáhl, pokud bylo v jeho silách, ve
prospěch pronásledovaných českých lidí.
V souvislosti pak se zmíněnou již )knoflíkovotl aférou' došlo v fíjntt
I9 I J k zatčení paní Hany BenešOlJé) sl. dr. Alice .il1asarykové) učitelky sl.
c})chravové (sestry dra L. Sychravy), dvorního rady V. Oliče) poslance
dra Fr. Sotlkupa a redaktorů" Casu" j. Hájka) dra C. Duška) L. Kunteho a G. Traksla. Paní Charlottu Masary kovou zachránila před těž
kým žalářem jen těžká choroba. Při zatčení
Oličově dostala se do rukou pražské policie
také Masarykova knihovna a zápisky, složené ve čtrnácti bednách a dvou kufrech. Na
základě pak Masarykova záznamu o schůzce,
kterou měl s národně-sociálními poslal/ci V.
ChocellJ) 1-'1'. BufivalellJ) j. Vojno!.! a j..lVetolick:fm
I. října 1914, nalezeného v zabavených zápiscích, byli zatčeni a odsouzeni k několika
letému těžkému žaláři i oni. Zvlášť pak
rozhořčeně dopadalo na výslovný rozkaz
vojenských úřadů pronásledování na české
Pos/ailťC J. Vojna.
učitele a profesory, kteří byli v srpnu 19 1 5
prohlášeni rakousko - uherským ministerstvem války za hlavní příčinu rusofilství v českých zemích; byli
postaveni šmahem pod policejní dozor četníků, posíláni za trest
na bojiště a bezdůvodně vězněni a internováni. Nejkrutěji snad
ze všech byli stíháni členové "Pěveckého sdružení moravských
učitelů ". Byla to persekuce bez hrází a konce a nikdo z význač
nějšíchosob českého veřejného života nebyl jist před policejními
prohlídkami a žalařováním. Množství podezřelých českých lidí
bylo se záznamem politické nespolehlivosti (p. v., nebo p. u.,
jak zněly úřední zkratky) posláno na nejhorší místa fronty, kde
značná část jich nalezla smrt.
A stejně jako osoby byl pod vedením »)Válečného dohlédacího úi'adu({
pronásledován českj veřejný život vůbec, především pak tisk. V srpnu
r. 19 1 5 byl zastaven deník "Cas", který otiskoval velmi dobré
zprávy, získávané podzemnit?! spojením "Maffie" s cizinou, a nemohl býti přes všechny vyhrůžky donucen k loyálnÍm projevům.

1<)15

Krom toho brly zastaveny, jak už pověděno, časopisy sokolské a
časopisy "Volné myšlenky" a dále mnoho krajinských listů strany
mladočeské, drodně-sociální a sociálně-demokratické (na př. par-

Stupně Fftlsova POlllllíku na Staro/l/rstskclII IId/l/rslh Praze dm ó. červetlce

IJ I

J.

dubické "Neodvislé listy", mladoboleslavský ,,]izeran", sociálně
demokratický "Obzor českého východu", "Polabský obzor" a
jiné); zastavovány byly také časopisy odborné (" Ceská škola",
"Ceský učitel", "Měš ťanská škola" atd.), náboženské a i česko
židovský týdeník pražský "Rozvoj" (hned po vypuknutí váI!.cy
by li pro článek v "Rozvoji" zatčeni a dopraveni k válečnému soudu
do Terezína přední českožidovšti pracovníci dr. V. Vohryzek a
dr. B. Klineberger). Úhrnem bylo v této době zastaveno téměř s'to
českých časopisů. Ostatní pak byly donuceny se podrobiti diktátu
policie a přinášeti zprávy a články podle jejích rozkazů; neunikly
ovšem ani tak četným konfiskacím.
Podobně řádila i persekuce české literatury; která svědčila - jak

45 2
453

V ČESKÝCH ZEMÍCH ROKU 1915
V CESI~ÝCH ZE,\ííCH ROKU 1915

bylo spJávně poznamenáno - o zaslepené zlobě a neuvěřitelné nevzdělanosti Jakouských úřadů. Nesmyslné a mnohdy přímo směšné
censuře propadly obzvláště české školní čítanky a učebnice. vý.
..
nosy školních úřadů rozdělily
dějiny české literatury ve dvě
části a jejich rozhodčím stanoviskem bylo spisovatelovo
smýšlení o Rakousku, katolické církvi a němectví; o t. zv.
spisovatelích "új mových" se
zakazovalo ve školách mluviti. Z přečetných ukázek
stačí uvésti aspoň tento výběr: "Jméno Masaryk vymizelo z učebnic úplně. Závadným byl shledán výňatek
z historické hry Aloise Jiráska
"Jan Zižka", ježto prý jsou
v něm výpady proti katolíkům, Rímu a císaři Zikmundovi. Bylo nařízeno vynechati
článek" Útrapy českého venJ. s. MacÍJar.
kova za války třicetileté" z díla
Arnošta Denise. Závadnými
byly shledány výňatky z "Lešetínského kovář~" od ~,:atopl~ka
Čecha, i článek z Jiráskových "PsohJavců(': "Kozina umlta za prava
Cbodů", ježto Kozina vystupoval proti vrchnosti. Místo vypJavování o českém boji za svobodu náboženskou, o Komenském,
Kaplířovi ze Sulevic, o první výstavě v Čechách přišly nové
články o Ondřeji Hoferovi, aJciknížeti Karlovi, otci Radeckém
a aJcivévodovi Albrechtovi. V školských čítankách škrtána _byla
jména dohodových světových měst, jako Londýn, Paříž, Rim,
Petrohrad a nahrazována jrnény měst německých a rakouských.
V české cvičebnici a mluvnici od Karla Nováka byla věta: "Nejpříjemnější pobyt pro vzdělance jest v Curycbu." Tato věta musila být na služební rozkaz vynecbána proto, že prý v tornto městě

pobývá Masaryk a jiní činitelé a že by to n:ohlo zavdati podnět
k všelijakým poznámkám."
Za takových poměrů bylo také znemožněno slavnostní odhalení Salottnova pomníkulvJ. Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze) jež
bylo připJavováno k pětistyletému výročí Husova upálení v Kostnici 6. července 1415 - také pamětní deska se seznamem osob
popravených 21. června 162I, upevněná na staroměstské radnici,
musila býti na úřední rozkaz
odstraněna i se zvláštní dlažbou, označující místo popJavní. Policie nemohla ovšem zabrániti, aby se dne 6. července
1915 nedostavili k pomníku
Husovu přečetní jednotlivci,
neposypali jeho stupně množstvím růží a květin a nenačeJ
pa1i ze vzpomínky na kostnickou hranici pevné posily pro
boj s Rakouskem- Uherskem.
Vůbec vše, co připomínalo
minulou českou svobodu a
ducha revoluce) bylo násilím
Dr. B. Vrbensk,ý.
potlačeno. Proto byl též zakázán Špillarůvobraz vzdorného lešetinského kováře, dále velmi rozšířený obraz Havlíčkova
loučení s rodinou před odchodem do Brixenu a Riegrův obraz
s heslem "Nedejme se", A stejně bylo odsuaňováno vše, co upomínalo na Dohodu. Velitel pražské posádky podmaršálek Schwerdtner
chtěl dokonce dáti vpražských knihkupectvích zkonfiskovati všechnu literaturu anglickou, francouzskou a italskou, a censura škrtala
z divadelních her slůvka ruská, anglická a francouzská. Tím více
pak bylo pronásledováno vše, co souviselo s myšlenkou slovanskou.
Užívání slovanské trikolory bylo přísně zakázáno i na krabičkách sirek,
a také město Praha bylo donuceno dáti přebarvit trojbarevné orientační tabulky pouliční na dvojbarevné; tím spíše musily zmizeti pokladničky "Ústřední matice školské", omalované slovanskými bar455
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vami. Ze bylo zapověděno hráti francouzskou "Marsei1laisu",jakož
i písně ruské a srbské, rozumí se samo sebou; na školách nesměly
se zpívati ani národní písně české.
Hrůzu tohoto pronásledování, které dosáhlo vrcholu r. 1915 a
19 16 , popsal výmluvně ještě za války J. S. M-achar, jenž sám se
octl (r. 1916) na čas v rakouském žaláři: "A tak začala patriotická
výchova! V království českém, v Haliči, v Chorvatsku, Dalmácii,
všude vojáci ukazovali civilní správě, co opomíjela a jak se to dělá.
Zaveden nový duch do škol a učitelstva; čítanky, kde se mluvilo
o královstvÍ českém, byly konfiskovány; znaky zemí koruny české
-- konfiskovány; zemské barvy, ať byly na šatech, na škatulkách
sirek, na obalech cukrlátek - zakázány; lidové popěvky a národní
písně, staleté a nevinné jako boží den - byly zakazovány; byly
zabaveny zpěvníky, byly zabavovány knihy, staré sborníky, verše,
próza; noviny vycházely plny slepých, bílých oken a přinášely
články, dodané jim z policie, a ty musily přinést na čelném místě
pod trestem okamžitého zastavení; a vycházely, aby v posled byly
přece jen zastaveny; podezřelí lidé - oh, slavná okresní hejtmanství, četníci a státní policie lTlěli tehdy tuze n1noho práce; odváželi
a internovali v táborech; odvedencům bylo vepsáno do dokumentu
uriášovské p. v. (poEtisch verdachtig), kterážto dvě písmenka doporoučela svého nositele po všech bojištích, ať v Rusku, ať v Srbsku, ať v Rumunsku, ať v ItalE, stálému, přísnému dozoru a jiným
příjemnostem; byla zachycována a čtena korespondence; lidé všech
vrstev a stavů žili pod stálým policejním dozorem; hostince, kavárny, divadla, promenády hemžily se špicly a špehování vnikalo
i do rodin; anonymní udání pršela se všech konců a na jejich základě se konaly výslechy, domovní prohlídky, zatýkání, věznění;
dětinské letáky by~y, bozi vědí jak, rozšiřovány mezi pobožným
obecenstvem, a běda každému, o kom se prokázalo, že něco takového měl, četl nebo jen zahlédl; všecka občanská práva byla zrušena, nebylo svobod osobních, nebylo svobod ústavních, byly jen
vojenské soudy, a ty pracovaly, jak pracovat musily; čeští lidé byli
vyšetřováni a souzeni soudci, slůvka českého neznajícími; nikdo
nebyl jist ve dne ani v noci, pršely provazy, doživotní vazby, sta
a sta let kriminálu, zabavování jmění; zavírány ženy, studenti, komp-
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toaristky, spisovatelé, poslanci, ředitelé bank, funkcionáři nejrůz
něj ších korporací, hokynáři, dělníci, žurnalisté, kněží všech vyznání - všechno bylo podezřelé, celý národ byl podezřelý. Od
persekuce pobělohorské nebylo krutější nad tuto vojáckou, v letech
1915-1916 v království českém prováděnou. Obě si stojí důstojně
po boku, ba persekuce naše je novým souhrnem všech persekucí,
které byly na nás po tři sta let prováděny."
.

Ht'bitov iJltemaČl1ího tábora v Thalerhofu.

Troufalé a bezuzdné toto pronásledování bylo ze značné části
výsledkem poměrů, jak se na jaře r. 1915 vyvinuly na bojištích.
Z popisu slavného boje setniny "Nazdar" 9. května 1915 l i La
Targette jsme viděli, že se přts všechno hrdinství cizinecké legie
nezdařil Joffrův plán prolomiti německou frontu a také nové
útočné pokusy francouzské armády nevedly k zamýšlenému cíli.
Mnohem hůře bylo však na bojišti východním, kamž Německo
dopravilo na pomoc Rakouska- Uherska značné vojenské posily.
Výsledek toho byl, že na počátku května I9I J ruské vojsko utrPělo u Gorlíce velkou porážku) která je donutila nejen kvapem ustoupiti z karpatských průsmyků, nýbrž posléze i vykliditi celou Halič a Buko,.
vinu. Porážka Ruska, která byla těžkou ranou také do nadějí čes
kého národa, byla výsledkem nejen neschopnosti ruských velitelů,
457
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dali ihned odměnu. Jejich přání spočívala v tom, že ještě více než
předtím měly jim býti vydány v úplné područí "dechny neně
mecké a nemaďarské náiOdnosti habsburského císařství a navždy
měla býti zaručer;a a utvrzena ně
mecko-maďarská

1
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CísaF.rtvírakou.rko-uherské (kreslil dr. A. Blúschka).

nýbrž přímo i zrady, kterou páchaligermanofilští zaprodanci v ruském ministerstvu války a generálním štábu ve prospěch Něme~ka.
Již předtím, za svého vítězného postupu, nemoh~o rusl~é vOJ:ko
využíti znamenitých úspěchů pro nedostatek sdellva, vyzbroje a
děl, jehož příčinou byly nejen ohromné nepořádky v ruskéadministrativě, nýbrž i velezrádné úmysly některých předních úředních
osob ruský·ch. Porážka ruského vojska ukazovala také, jak nadšené
rusofilství v českém lidu a v části jeho vůdčích politiků mělo značně
chatrný základ věcný.
Po bitvě u Gorlice JZesmírně stouplo v Ra.kousku-Uhersku sebevědomí
Němců a Maďartt) kteří se prohlašovali za z2.chránce monarchie a žá-

nadvláda. Němec
ké a maďarské plány směřOlaly na
prvním místě proti
českému národu a
jeho persekuce
f\.'OI))' I,tlk)' a malj .rpoldll)' Zllak rakoli,rko-uherski Hle.
byla jen částí programu, který byl
proti němu vypracován. Nové Rakousko - Uhersko,
v němž se chystalo
násilné potlačení
a udušení přede
vším slovanských
národů, mělo vstoul-lovJÍ velkj a maU ZlIak zemí rakouskjch
piti v úzký hos(dNve království ú zemí na hlské radé zastoupenJÍch).
podářský, vojenskýa politickýsvazek s říší německou. Zdálo se, že se všeněmecké plány o utvoření
německé střední Evropy uskuteční co nej dříve. U všech rakouských
státních úřadů a soudů byla zahájena bezohlednágermanisacea vyšší
úřední místa byla obsazována jen spolehlivými Němci. Na státních
drahách byla zavedena němčina vevší službě jako jediný dorozumívací jazyk hned na počátku války. Důraznými nařízeními byli čeští
úředníci vyzýváni, aby jak ve svém veřejném působení, tak i v soukromém životě rozšiřovali a utvrzovali jen myšlenku rakouskou.
Jaký osud jest chystán českému národu, zračilo se též z nové úpral.Jj1
rakousko-uherského říšského znaku) která byla uskutečněna na nátlak
uherského ministerského předsedy Štěpána Tiszy protiústavně pou-
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hým císařským dekretem na počátku října 1915. Tehdy na místě dří
vějšího ústavního názvu "království a země na říšské radě zastoupené" byl zaveden název: "zemč rakouské" a ze znaku i z titulatury
zmizela česká koruna a důstojnost "královského prince českého".
Státoprávní souvisloJ-t českjch zemí bla Ú111J'slně zcela rOZIJ1etána) aby byl?
dáno najevo, že historické právo českého národa pozbylo platr:ostl.
Trpný a místy i otevřený odpor českého národa doma protl Rakousku- Uhersku a nelítostné pronásledování všeho českého měl)'
ol'felll pro zahraniční odboj nemalj vjznampropagační) poněvadž obracely pozornost spojenecké veřejn~sti k českému národu a ~in~
i k jeho snahám osvobozovacím. Stejně pak moblMasaryk se svyml
spolupracovníky vším právern poukazovati na výmluvné mlčení
odpovědných politickýcb vůdců českého národa, které bylo zřetel
ným výrazem skutečného smýšlení jak jejich, tak nejširších vrstev.
Úředním kruhům vídeňským neušlo ovšem, jak skrytý odboj čes
kých zemí nebezpečně oslabuje postavení monarchie jak uvnitř,
tak před tváří Evropy, a proto se pokoušely vJ'hnlŽl1jm llátlakC!J! i jJJ'emlouváníll2 donutiti aspoií některé vjZl7ačllějfí české osob) po pfípadé kOJpomce k vefejlZjm projevu!;, pro l~absburs~Ott lišij pa1?tljí:íro d ~ ?r~ l)~jktí. is tj
podíl na těchto snahach mely ta ke obavy, ktere se pnl:las~ly.zeJme
na mezi konservativní rakouskou šlechto~ a konserVat1V111ml kruhy
starorakouskými vůbec z nadměrného vzrůstu vlivu rnaďarskébo a
všeněmeckého a také z požadavků rakouských Poláků, kteří po
ústupu ruského vojska z Haliče a z Bukoviny žádali od videňsl,é
vlády velkou částku peněz na znovuzřízení obou zpustošených
zemÍ, Z návodu konservativní velkostatkářské šlechty, usedlé v čes
kýchzemích, objevi1senazačátku dubna 19I5 v staročeském pražském deníku "Hlas národa" článek, nadepsaný: }JVen zpaJÍ1}i~y"J
jímž se český národ vyzýval, aby opustil dosavadní trpnost vůči
válce a monarchii. "Cítíce vřele a věrně s národem českým" _ jak
namlouvala českému lidu a jeho předákům tak zvaná "česká" šlechta
- "s nímž žili jsme po staletí a sdíleli věrně slasti a strasti, čebož
mnohé naše rodiny hrdě vzpomínají, dnes ve chvíli nejvážnější radíme českému národu nejpřátelštěji, ale také jej varujeme a zapří
saháme v zájmu říše i v zájmu vlastním: Ven z pasivity!" Tato a
i jiné výzvy byly však rozhodně a rozhořčer,ě odmítány národem
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i valnou většinou jeho vůdců. Jen vůdce kato~i,ck~ strany li~ov~
II '1orave
v dr . 1M • Hruban a předák strany soclalne-demokratlcke
na lY
"
v Čechách dr. B. Šmeral odvážili se. třebas z rozdílných duvodu, veřejněraditi,aby bylood vyčká
vacího stanoviska upuštěno.
Po zostření persekuce, j ež bylo
zahájeno zatčením Kramářo
vým Scheinerovým a RašínovŠrm: našlo se ještě několik
jiných jednotlivců, kteří se
domnívali, že by pronásledování polevilo a zatčeným politikům se ulehčilo, kdyby se
český národ ústy svých pře
dáků pro hlásil pro RakouskoUhersko. Ale toto mínění nenalezlo souhlasu u valné části
politických předáků, l~te:ř~ se
od počátku války scbazeh k
pra vide1nýmschůzkám v úřa
dovně předsedy agrární strany
Antonína Sveh!J na Havlíčkově
náměstí; rozbodovalo také, že
AIt/oníll .<;!Jehfa,
se český lid ani nejkrutějším
pronásledováním nedal zlomiti a naupak byl jím ve svém protirakouském odporu jen utvrzován.
"
Když vídeňská vláda nemohla od českých poslaneckych ,l~ruhu
dosáhn~uti loyálního projevu pro říši a habsburskou dynastll, snažila se jej vymoci aspoň na ))Sv~zu vo~res~2í ~ obecní samosp:ávji'( v ~e:
chách. Její nátlak se setkal aspon s castecnym zdarem, ac bylo v~dy
patrno, že získané projevy nejsou dobr?:;,olné, nýbr~. ::yn~cene, ~
že jsou vládou netoliko vnuknuty, ale 1 nzeny. Tak J1z v cerve~cl
19 1 5 byly svolány do Prahy mimořádné sjezdy českývcl~ o,kresu a
měst na nichž místodržitel hrabě Max Coudenhove recml o povinn~sti české samosprá vy oživiti rakousl~é vlastenectví v českém
národě, jehož osud jest prý nerozlučně spojen s rakousko-uherskou
o
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'Prahy dra K. Groše, spočívající hlavně v holdovacích telegramech
a v slavnostních bohoslužbách, které ovšem vzbuzovaly odpor a
posměch pražského obyvatelstva a začasté i rozhořčení za hranicemi; jmenovitě A. Denis zle žehral na Grošovo rakušácké chování. Nemalá část všech těchto loyálních oslava projevů nebyla
snad výrazem opravdové náklonnosti k Rakousku- Uhersku, nýbrž
jejich příčinou byly buď osobní nestatečnost a strach, nebo snaha

Llj'ezd českjch okrmi a mést království českého ve Smetanopé síni ObeCllího dOJ""
2.proJ'ince I9I f na pamét panovnického jubilea císaře Františka Josefa J.
Sokolská

monarcbií a panujícím rodem, a účinně podporovati vše, co smě
k vítězství rakouské armády. Také k 671etému výročí panování císaře Františka Josefa I., 2. prosince 1915, se nuceně sešel
sjezd českých okresů a měst ve Smetanově síni pražského Obecního ~?mu k podobnému loyálnímu projevu a rovněž i o půl roku
pozd~J1, v sr~n~. 1916: k 851etým narozeninám mocnářovým. Ale
tyto sjezdy a reCi na mch pronesené - třebaže se nalezli vvznamnější jednotlivci z českého národa, kteří na sjezdech mluvÚi v rakouském duchu (byli to zejména členové pa'nské sněmovny prof.
dr. Jar. G?ll a někdejší rakouský ministr obchodu dr. J. Fořt)
ne!l1ělya111 !dadného ohlasu ani politického významu. Stejnou cenn
mely pak 1 rakousky vlastenecké úřední projevy st~uosty měs a
řuje

četa

"Družin)'''

I)

Tarnové pled odchodeJJl do Karpat.

zmírniti řádění persekuce. Ostatně i samy rakouské úřady si namnoze těchto projevů vysoko necenily. Tak na příklad v listopadu 1915 oznamovalo pražské vojenské velitelství do Vídně, že
se sice "starosta pražský namáhá při každé příležitosti, aby se
ukázal hodně loyální", že však jest "velmi pochybno, zda je to
míněno upřímně".

A tak ke konci r. 1915 byl odpor českého národa proti Rakousku- Uhersku stejně hluboký a houževnatý jako v prvních měsících
válečných. Ani zostřené pronásledování a hrozby vojenských úřa
dů, ani válečné neúspěchy Ruska zmirňované ovšem aspoň
zčásti vstupem halie do války - a smutný osud Srbska, ani kvapem se zhoršující poměry hmotné nemohly jej zlomiti. Porážka
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Německa a Rakouska- Uherska nejevila se sice již tak snadnou jako

na počátku války, přes to však vítězství německých vojsk (pod
vedením Hindenburgovým) na východním bojišti nemohla v čes
kém národě otřásti pevnou vírou, že tyto neúspěchy jsou jen pře
chodné, a že pád Ústředních mocností, byť se po jejich bok postavilo Turecko a nakonec i Bulharsko, jest neodvratný. Naděje
v Rusko ovšem čím dále tím více poklesla, zato však rostla důvěra
ve Francii a v Anglii. Rozmáhalo se správné poznání, že osud čes
kého národa bude rozhodnut na bojišti západním. Důvěrné zprávy
o prvních krocích Masarykova zahraničního odboje, jakož i tajně
dopravované časopisy "La Nation Tcheque" a "Ceskoslovenská
samostatnost" nemálo posilovaly protirakouskou a protiněmeckou
náladu českého lidu stejně jako zvěsti o českých vojácích v armádě
francouzské a ruské.
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v Tarnově vytvořen z "Družiny" zvláštní sokolskj oddíl) do něhož
mělo býti vybráno po patnácti nejlepších družiníků z každé roty.
Výcvik sokolského oddílu byl svěřen Svecovi, Kolesnikovi, Fier-

VNITŘNÍ A VNĚJší NESNÁZE ZAHRANIČNÍHO ODBOJE

V RUSKU
(OD SJEZDU MOSKEVSKÉHO DO SJEZDU KYJEVSKÉHO)

Hned po svém rozmnožení "novodružiníky" na rozhraní
r. 1914 a 1915 získala ))Ceská drttzina« nových pozoruhodných úspě
chů na poli výzvědném. Bylo to v době, kdy ruské vojsko zahájilo
na haličském bojišti nový postup a zatlačilo rakouskou armádu hluboko do Karpat a kdy v druhé polovici března I 9 I 5 padla po delším
obléhání do ruských rukou také pevnost Přemyšl s více než 100.000
rakouských vojáků i s velitelem Kuzmankem. Pronikání třetí armády ruské (Radka Dimitrijeva) bylo značně usnadněno přítom
ností českých rozvědčíků, kteří bez ohledu na námahu a nebezpeči
přinášeli ruským velitelům cenné zprávy a přiváděli četné zajatce,
zejména české národnosti, kteří se agitací družiníků dali snadno
pohnouti k přeběhnutí. Ctyři roty "Družiny" byly tehdy rozdě
leny takto: první a druhá pracovala v severní části východního Slove~ska (v bývalé stolici zemplínské a šaryšské), třetí v obvodu
města Tarnova a čtvrtá u Gorlice. Na počátku března 1915 byl pak

Dl/ke/sk} prlÍj'fJl)'k
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lingerovia Cílovi, a elitní tento sbor byl přidělen přímo štábu "Družiny" k výzvědným službám. Zanedlouho však byl sokolsk}- oddíl
"Družiny" opět rozpuštěn.
Zvlášť pak znamenitého úsPěchu dO.Jáhla dnlbá rota nDrttziny" za
Dukelskjln prl!slnykem v oblasti slOl/emkého Zborova. v przmích dnech dubna
ItJI J. Sem umístilo na počátku druhé polovl11y bre~na 1915 rakouské velení dva prapory pražského pluku čís. 28. Ceští rozvěd
číci z "Družiny" záhy zvěděli, že proti nim stojí krajané, naplněni
nechutí k válce a k Rakousku - byla již o tom učiněna zmínka
v předešlé kapitole - a ih.ne~ se dali do ~íla., :' V e ,st~edu 16.
března ráno" - jak vypravuje Jeden z predruch ucast111ku tohoto
y

Obrázkové dt:jiny na;í samostatnostI

,clO.
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podniku, pozdější plukovník českých legií v Rusku, Boris Vuchterle - "přišel k nám dobrovolně do zajetí kudrnatý osmadvacátník a prosil, abychom šli pro jeho ka1Larády do rakouských zákopů, žese nám vzdají všichni.
Tehdej ší náš velitel, poručík
Vojtěch Klecanda, souhlasil,
abychom navštívili týž den
Pražáky. Nařídil bratru Sípkovi, aby sebral svou ,partu'
a šel na výzvědy. Ale opatrně!
Sípek Jan, starý válečník, již
z balkánské války 1912--191 3,
starodružiník, vyzval Vašátku, Zacha, Znoj emského, Janouše, Chládka, Zindulku,
StiUera a mne, abychom se
připravili k jedné h~dině odpolední - že půjdeme pro
,jazyky'. Tak jsme totiž nazývali zajatce od 28. pluku.
Vzali jsme si kus chleba a
několik kousků cukru a vyrazili jsme o jedné hodině z vesnice Konečného po silnici ke
Bori.f Vuchferle.
Zborovu do vesnice Regetova
Vrchníbo. Tu navštívili jsme
v první chatě starého Slováka a ptali se bo na cestičky, jež vedou
do vesnice Sztebnika-Huty, i na jiné podrobnosti. Tento as 901et ý
stařec podrobně nám vykládal všechno a podivil se nám, že mluvime česky. Objal nás, když jsme mu řekli, že bojujeme proto,
abycl:om osvobodili Slovensko od Maďarů a spojili je potom s Cechaml v nezávislé svobodné království. Dal nám na cestu požehnání, přál, aby Bůh nám dopomohl osvoboditi slovenské děti
z maďarských škol ...
Ještě než se setmělo, spustili jsme se po s tráni, porostlé mladými
smrky, do hluboké rokle, již protékal malý potůček, a opatrně jsme
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se plížili k vesnici, kde byl nepřítel. Byla již čirá tma, když dostihli
jsme první chaty. Stála prvá při ústí potoka do říčky, asi 10 kroků
široké, protékající vsí. Malé světélko v ní svítila. Nahlédneme dovnitř a vidíme, že tam sedí
dosti silný zdravý muž. Zaklepali jsme a požádali, aby
nám otevřel. Když jsme rnu
vysvětlili účel nasí návštěvy,
zdálo se, že jstLe ho získalia že
nán1 přeje. Pověděl potom
vše, co nás zajímalo. Byl to
cikán.
Ukázalo se, že jsme J1Z v
týlu jednoho praporu 28. pluku! Ve vesnici panoval čilý
ruch vojáků, kteií obsluhovali
první linii zákopů. Bylo to
první obvaziště, kuchyně, vozíky s patronami a jiné vojenské předměty. Krčili jsme ~~
v kůlničce na dříví a tvořlll
plán, jak navštíviti důleži
těj ší místa a odzbrojiti stráže,
jednotlivé objekty hlídající:
Pojednou byli jsme vyrušenI
v Klecanda
kroky tří nepřátelských vojá-.
.
,
., v
••
ků, kteří šli z pravé strany veSnIce. AnI nedychaJ1ce cekah Jsme,
až přijdou k nám. Dělila nás jen malá říčka.
Neočekávaně vzkřikli jsme na ně: ,Stůjte! Zbraně sem!' Tito
polekaně odh~dili p~ly a motyk? a hn~~ ~ním:li pušl~y, kt~:é m~l~
na zádech na remenI, aby po nas vypahh. Avsak nez se pnpravl~1
ke střelbě, již jsme je drželi za. pušky: Ne~htěli n~m z~raní vydat1,
ježto myslili, že jsme RakušáCl a že Sl z nlch tr<?Plm~ zert. Teprve
silou jsme je odzbrojili. Poté nám vysvětlc:vah, že Jdou z pr~ce ~
že právě dokončili práci na ,zákopu pro. v~htele prapc:~u. NabadalI
nás li: opatrnosti, ježto prý Jsme ve vehkem nebezpecl.
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Sotva jsme ztichli, již jde touže cestou nový Rakušan, který
po našem vyzvání, aby nám dal zbraně, třesoucím se hlasem a skoro
s pláčem nám vysvětluje, že žádné zbraně nemá a že byl panu majorovi pro večeři. Pře
šel k nám přes potok sám. Pan major
asi zůstal bez večeře. Za ním nový.
Tentokráte byl to
svobodník - praporní trubač, který
šel do skladiště objednati potraviny.
Po naši výzvě chtěl
uprchnou ti, byl
všaklapenaodzbrojen. Za celý svět nechtělo se mu jíti do
zajetí a na kolenou
prosil za propuště
ní, vymlouvaje se,
že prapor Zůstane
zítra bez jídla a že
jeho rodina bude
(~I'Jtí dobrol'ollJici Z "DY!lžiJJ)'" pl'edroz!'ědkott do rakouského tj/ll
( dM Z Ilich v rakouskjch uniformách; DUJJajec I) Haliči).
trestána, jestliže se
dovědí,že šel do zajetí. Hlukem jím způsobeným byl však vyrušen pes v chatě cikánově, jenž počal štěkati, čímž způsobil, že na posicích začala oboustranná střelba, pro nás nebezpečná.
Již jsme počítali, že jsme prozrazeni, proto dali jsme se roklí
zpět k našim zákopllm. Ale střelba brzy utichla a nás velmi mrzelo,
že dali jsme si ujíti tak dobrou příležitost. Bez dlouhébo váhání
dali jsme se znovu do vesnice. Chtěli jsme původně vzíti zajatce
sebou, ale onen svobodník nám velmi překážel, pročež jsme
všech pět zajatcll poslali pod stráží Janouše do našich zákopů.
Janouš sám byl starý osmadyacátník, který na vánoce roku I9 I 4
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přešel k nám u Tarnova a hned vstoupil do Ceské družiny,
hoch chrabrý ...
Zbývajících nás osm šlo znovu do vesnice. Cikán 1itova~, že
jsme tu nebyli, že prý tu kolem jel vůz s párem koní, které Jsme
jistě mohli ukořistiti ... Abychom nemařili času a ještě něco vyko~
nali, dali jsme se ihned napravo vesnicí, majíce pušky na řemenI
(po zpllsobu rakouském). Náhle
proti nám vyšel
člověk! Bez řečí
jsme ho sebrali.
Po chvíli jsme se
ho tázali, ví-li, jaká
je dislokace důle
žitých míst ve vsi,
aby nám vše ukázal. Byl to sanitář
s nosítky, přeho
zenými přes rameno, která však
hned odhodil do
Čeští dobroL'olJJíci Z ))Družill]((}
říčky a bez otálení
ubíraj/rI se v ~aslležené krajin! v biijch pláštích na rUZI,cdktt.
nás vedl k obvazišti.
Vtom na cestě proti nám přichází větší partie. Skrýváme se za
chalupou, dávajíce ji;n možnost, aby došli až k. ná~:: Po.té jcsm~
je obklopili a vyzval~, aby se. bez odpor~ \~z?alJ. ~ sIch111 z, edl1
ruce. Tážeme se, kdo JSou. Byl! beze zbra111 a sll s nosltky pro potraviny, které objednal onen trubač. Byli udiveni, že jsme ho)iž sebrali, a brzy byli našim,i ka~1;arády. ~abíze:} se, ž.e. nám }?ř1neso~
čokoládu a máslo, ktere maJl dnes ,±asovatl . Mel! Jsme ~I~e. chu t
na tuto pochoutku, ale obávali jsme se zrady - a nepustIh (Jsme)
je. Zvětšivše tuto partii o nových }?ět, kter~ .isme. zajali, kd7.~
přišli k nám při vyjednávání s on~.ml, o?eSla~1 Jsmoe Je po~ straz~
bratra Zacha starou cestou do nasIch zakopu. Pruvodce Jsme Sl
však podr-želi.
v
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Konečně přivedl nás do školy nedaleko kostela, v niž bylo
převaziště, a. naproti v chalupě byl c. a k. doktor Greif - Čech.
Vcházíme do školní světnice. Podél stěn na zemi leží asi 25 raně

nýcha nemocných. Za bla\"amistojí školnílavicea u nich pušky, tlumoky a šaty. U stolku při svíčce seděl
svobodník, mající
službu. Vstal a dal
nám pravidelný raporto stavu nemocných; tvrdil, že nemohou odejíti, jdto
jsou omrzlí na nohou. Raněných bvlo
málo, dva z ~ich těž
ce. Poté js me raněné
i nemocné vyzvali,
kdo chces námi,aby
se rychle oblékal.
Všichni omrzlí byli
pojednou zdrávi a
Dľtlžillícžz'L1Ij'KOl'J"k/I}}
(Karpa/)).
schopni cesty do
Ruska. Počali se oblékati rychle a roynati s'I-é tlun~oky. ]en ranění zůstali a těm jsme
nařídili, aby řekli, že tu byli Češi - ruští vojáci, jichž pluky stojí
proti nim, a až budeme na nč útočiti, aby do nás nestříleli. Slíbili
nám a velmi litovali, že jsme jim odřeldi vzíti je s sebou. Poté jsme
se zajatci odešli.
Další návštěva byla u doktora Greifa. Ležel v posteli a při
svíčce četl knihu. Přistupujeme k němu a vyzýváme ho, aby šel
s námi do zajetí. Rozkřikl se na nás, že podobné vtipy nám přijdou
draze, maje za to, že jsme převlečení Rakušáci. Ale když jsme mu
pohrozili bodly, vstal a oblékal se. Teprve když zvěděl, že chceme
vzíti celý pluk, nabídl nám své služby. Na čestné slovo, že jest
,náš', uložili jsme mu, aby rozšířil v celém pluku zprávu, že proti
němu stojí Češi a že v noci na Bílou soboru budeme nastupovati,
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aby proti nám nestříleli. Znovu přísahou slíbil, že nás nezradí; ponechali jsme ho tedy ležeti.
Dalším úkolem bylo sebrati plukovní prapor, který byl před
několika dny u vozatajstva u kostelíčka. Velice jsme litovali, že
byl přenesen do lesa asi I km vzdáleného, na stráni nad vesnicí,
~de byl rozložen i štáb pluku i s ,bohem války' - plukovníkem
Saumajerem. Ježto
.
.
.
už bylo nedaleko
úsvitu a nás bylo
přece jen málo z ůs talo nás jen sedm
- nemohli jsmese
odvážiti k této návštěvěaodeš1ijsme

domů,

vyrušováni stálými prosbami připravených
omrzlých zajatců,
kteří již chtěli býti
pryč odtud, bojíce
se, aby znovu neDm:~jllíci J. rot)' 1. pit/kl! "České j)ru~:iJly"
byli vzati, neboť
pod Dorllot/ Vatrou v Karpatech.
o bčas prý vesnici
procházela patrola ,Kaiserjagrú' . Ve vesnici v chalupách byli na noclehu hoši, kteří se na noc ,ulili' ze zákopů, aby se aspoň vyspali
v teple. Neshledali jsme účelným, sbírati je po chalupách a dali jsme
se starou cestou do našich zákopů, kde jsme vypili po hrnečku dýmem čpícího čaje. Ve štábu pluku přidaly se k nám dříve odeslané
partie a ráno přišli jsme do Konečné" vedouces sebou 37 pražských
děti, mezi nimiž nechyběli ani dva buršáci s pořezanými obličeji.
Byli to kadeti-medici z obvaziště, kteří se hanbili, že tak nečestně
byli vzati do zajetí, a ujišťovali, že by byli jistě stříleli, kdyby byli
měli tušení, že jest nás tak málo.
Klecanda měl ovšem velikou radost, že zase měl důkaz pro
velitele divise, že skutečně jsme loyálními s Rusy, který teprve po
tomto kousku nám věřil a vyznamenal nás svatojiřskými kříži,
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Náčelník štábu, plukovník Ravtaradzev, který nám byl již na-

V pátek večer asi o 10. hodině přešel štáb divise z vesnice Kodo Regetova, kozákům dány byly přesné instrukce, kterými
cestamise bráti, aby zašli v týl
protivníka. Když však jsme
cbtěli dělati průvodce, nebylo
nám dovolenojítis nimi; z jaké
příčiny, dodnes nevíme snad přece jenom velitel divise nám nevěřiL
PosiceRakušanů byla tato:
28. pluk zaujímal horu za
Sztebnikem-Huta svými dvě
ma prapory. Tu také byla
hlavní linie zákopů, před vesnicí byl vysunut jeden prapor. Napravo od 28. pluku
byl 47. a nalevo 49. pluk ...
Když již kozáci vyšli z našicl~ záÍwpů, dostavili se ještě
k nám dva zajatci, kteří nás
informovali o přibytí posily
jednoho německého praporu
myslivců a maďarských husarů, kteří se však neslili s 28.
plukem, nýbrž posílili křídla
jeho. Jinak vše zůstalo beze

kloněn

na základě dřívějších podnikání, souhlasil s plánem převe
dení celého pluku do zajetí.
Ale nastaly tu nové potíže. 49. divise (ruská, k níž byla přidě
lena druhá rota "Družiny") měla velmi širokou frontu a byla
již hodně vysunuta kupředu
vzhledem k sousedním di visím. Teprve po ujištění, že
Rakušáci nebudou stříleti a
že nebude žádných ztrát, počalyse dělati podrobné plány.
Velitel 24. armádního s boru,
generál Zurykov, který již
před válkou býval v Přerově
a kterému jsme kdysi pii vítání v Zmigrodě zpívali české
písně, nám plně věřil a při našem plánu nám pomohl. Na
pomoc byla sem vyzvána kozácká divise, třebaže nemělo
se tohoto průlomu použíti
k dalším operacím.
Ve čtvrtek navečer šel
nový oddíl na rozvědku. Do
,resn1ce ani nešli a nebylo toho
již také třeba. Roklí, jíž jsme
šli včera, procházela patrola
Praporc'ík ll!. Čila.
Rakušáků, která však na první
zavolání se vzdala. Tito lidé
vypravovali, že po včerejším odvedení ,Hilfsplatzu' (t. j. vojáků
na obvazišti) žádných změn se nestalo a že prý doktor Greif
byl zajat a opět ruskými Čechy propuštěn. Velitel 28. pluku plukovník Šaumajer prý telefonoval do divise o posiIu. Dostal však
prý odpověď, aby si vojáky ,udělal'. Zajatci zase podrobně objasnili, kde jsou umístěny kulomety, a potvrdili totéž, co včerejší,
jakož i vše, čeho bylo potřeba k nástupu.
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nečné

C

změn.
Poručík K. Cejp.
Celou noc s napětím oče
káváme výsledek celé naší
akce. Nikde ani výstřelu. Teprve, když již svítalo, zabřmělo ruské
,burrá' a celý 28. pluk jde bez výstřelu k Rusům. Jenom rakouská
artilerie spustila po ,pražských dětech', odcházejících do Ruska,
silnou střelbu a několik jich zranila. Ráno stály v Regetově vyhzeny tři prapory, aby byly přepočítány a odebrána jim korespondence i zbraně, pokud zůstaly. Celkem vzato bylo asi 1600 důstoj
níků a mužů se všemi kulomety a koňmi k nim."
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o několik dní před tím plesel k Rusům u 1I1ezilaborčepo agitačJlí

práci oddílu ))Ceské Druži!1J/') vedeného poruč!kemCejpeJJl) rak~uskj 8.
zeměbraneckj pěJí pluk) jehož mužstyo bylo české. Postup ag1tace se
tehdy poněl~ud lišil od případu předešlého, ač byl stejně odvážný
a zajímavý. "Pěkným příkladem některých našich method" -líčí
jeden z bývalých neohrožených starodružiníků, jehož jn:éna již

D ružiJJíci

Zl

SiťJJimv].

bylo yzpomenuto,gencráJ 1I1ikulášC!la- "korunovaných dobrým
výsledkem, byla zimní několikanásobná výprava na úsek 21. raíwuské divise, skládající se většinou z Cechů, na frontě u Mezilaborče, kde pracoval bratr poručik Cejp. Naši napsali nejdříye
proklamace, vyzývající Cechy 2 I. dÍ"vise k boji proti Rakousku za
československou samostatnost; uváděny citáty z Palackého a všichni
věrní Ceši vyzváni, aby složili zbraň. Za dva dny po nastrkání
těchto proklamací do drátěné překážky rakouské, t. j. v noci ZlO.
na I ! . března, přeběhli k nám dva desátníci a dva vojíni; byli od
8. zeměbraneckého pěšího pluku a pověděli mnoho zajímavého.
Na základě jejich výpovědi vypravili se naši následující noci na
výšinu ,4 2 4' severozápadně vesnice Szuko; vzdálenost mezi zL
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kopy byla asi 400-500 kroků, místo bylo pokryto sněhem, naši,
oblečeni v bílé pláště, plížili se k nepřátelské frontě. Rakušáci však
byli bdělí; dostali před tím už několikrát za vyučenou, proto se báli
překvapení. Po veliké námaze
naši se doplazili už asi na vzdálenost 3o kroků a začali asi
tento rozhovor: Por. Cejp:
,Halól bratři Ceši'!; to se opakovalo několíkráte. Několik
hlav se objevilo na zákopech;
Cejp pokračuje: ,Desátník Jabulka vás vzkazuje pozdravovat. Daří se mu u nás znamenitě, lituje jen, že k nám už
nepřišel dříve, máte přijít za
ním. Pojďte se k nám také podívat, ale ne najednou, po 10
až 15 mezi 10.-12. hod. noč
ní, dole u toho spáleniště vás
budeme čekat! Flinty přes prsa
na řemeně, obě ruce vzhůru,
nemusíte se bát, že se vám
něco stane!' V zákopech byl
úplný klid. Nikdo neodpovídal ani slova. ,Rozumíte, či
Portlčík Sta/lú!av Čeček (I' zákopech 1/ Zborol'a).
. ev'
'
ne.;J' 1N lC.,
eS1, Ces 1, 1<: do vam
to tak zacpal ústa? Kdyby tak tatík Zižka vstal, ten by viděl,
jaký má národ. Když nechcete mluvit, tak odcházíme. Nazdar!'
Pomalu se plížili zpět; po cestě ještě br. Cejp navazuje rozhovor: ,Abych nezapomněl, bratři Ceši, musíte nám odpustit, že
došlo minulý týden mezi námi k nedorozumění - řekli nám, že
jsou před námi Chebáci, proto jsme šli tak zostra. Vám bychom
nic podobného neudělali. Pamatujte, že jste Slované a my bratrům
Slovanům neublížíme nikdy, jen nám musíte dát vědět, kdo jste
a kdy k nám přijdete, abychom své jednáni s vámi mohli zařídit'.
Hlas br. Cejpa rozléhal se široko daleko zasněženým krajem a měl
V'
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účinek; oz\ralo se několik tlumených výkřiku a pak začal rozhovor:
,Co pak dělá váš velitel por. Sajk?' Smích. ,] e ze Smíchova pozdravujte ho ode mne - znám ho z posledního sokolského sletu
v Praze.' ,Co dělá poslanec Klofáč? F ekl v budapeštských delegacích, že každý Cech byl by blupák, kdyby za Rakousko bojoval, a
tisíckrát hlupáL, kdrby za ně umíral.' ,A vubec, proč k nám nepřejdete?' Hlas. ,Nesmíme.'
,Dobře přijdeme pro vás,
ale ať potom neděláte žádné
brikule!' A poněvadž si stěžo
vali, že mají málo tabáku, slíbil jifl1 br. Cejp, že jim zítra
tabák přinese, načež se s přá
telskými pozdravy rozloučili.
Druhou noc přip1ížili se naši
k drátěným překážkám právě,
když Rakušáci je spravovali a
znova upevňovali. ,Pomáhej
Pánbuh! Moc dukladnč to nestavte!
... Neseme vám slíbený
CťIlerál,U. V. A/exéjel"
tabák; pošlete si pro něj!' Skunáčelník ruského generálního štábu.
tečně jeden vylezl a šel k našim;
jemu naproti vyšel br. Kouklík, sešli se, pobovořili, Kouklík
předal mu trochu tabáku, nacpali lulky, zapálili a mlm-iE o vojně
i o českých věcech; vtom někdo křikl: ,Kadetl', načež, podavše
si ruce, oba se rozešli. Svědkem této rozmluvy byl kadet Suchý,
který ,uvědomil ndp. Doležala a ten učinil hlášení, ve kterém
však, jak se zdá, nejsilnější místa zatajil. Tímto způsobem se
zpracovával 8. zem. pěší pluk až do dne útoku, t. j. do 20. března
I 9I 5, a výsledek byl ten, že nekladl vůbec odporu a celý se vzdal,
27 důstojníku a' 142 5 mužu. Zabit byl pouze jeden důstojník,
kadet Suchý, a pravděpodobně byl zabit vlastními lidmi za to, že
rozmluvu s námi nezatajil."
l}!ravl1í i vojemkjÍ vjÍsledek pětiměsíčního pobytu })Ceské Družil1J/' na
frontě bl tedy skvělI Neohroženým a důvtipným českým dobrovolníkům se podařilo podati znamenité důkazy obětavé statečnosti,

hluboké ,n~klonno,sti k ~u:ln: a na~pr~n~ěrn~ sch·opnosti, jež ne~ohly by tl n~uznany am teml ruskyml dustojníky, kteří se na po,
catku c~10vah k "Ceské Družině" neduvěřivě a podezíravě a namnoze 1 hrubě a urážlivě, nechápajíce z velké části duvodů
českého vojenského vystoupení. Nadcházelo však období
mnohem svízelnější. Až dosud se účastnila "Družina"
boje po boku vojska vítěz
ného, které svou číselnou pře
vabou drtilo protivníka. Od
počátku května 1915, po prů
lomu u Gorlice) byla všakntská
arJJláda donucena k rozsáhléJJlJ!
(činil na 1000 kilometru) a
mnohdy i zmatenému úst/ptI
a pozbyla všech dosavadnícb
úspěchu.

Byla to zajisté smutná
chvíle pro družiníky, kteří se
před krátkou dobo'u u Krakova a na slovenské púdě viděli takřka u cíle svých nadějí
Podj.ort/člJe K ,Hi//a.
a nyní ustupovali přes místa,
kd~ zapoyčaliy.svou slavnou 6nnost (1Y:ěsto Jaroslava Tarnopol).
Lec pra:T~ P.l. tomto neblahém obratu válečné Stěstěny se ukázala
znyamemte l~J1ch mravní síla a pevná vule. Přes krajně těžké pomerl. a ~adhdskou námahu, kterou musili vyvinouti, čeští dobrovolmet am na okamžik nezakolísali) ač k jejich službě výzvědné při
stupovala nyn~ často povinnost účastniti se přímo boje a vyplňo
vatI ,meze~y, ježy vZ~l1kaly ryc~1lým útěkem nebo rozptýlením
ruske armady. Ackoh hmotný 1 mravní stav ruského vojska byl
krajn~ ~rudn~,. r;.eomez~v~1i se družiníci jen na obranu, nýbrž ~(:
~ok~usel:. pofmttt: ~~)et17e. z:tok)l :·/.IJ~é) které 11avrho\'ali a připravo
\ ah a J1chz se 1 ucast111h. Zejmena se pak podstatně zasloužili
477
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o pozoruhodné ru.rké vítězství tllJzěstelka Siel1iawy na Sanu (severně od
Jaroslavi) ke konci května 1915. Rakouské vojsko oslavovalo právě
vyklizení roz bitého Přemyšlu Rusy a "naši" - jak opět vypravuj e
družiník generál Číla - nučini1i návrh, aby po těchto oslavách,
v noci, byl proveden přepad
rakouských vojsk; iniciátorem
podniku byl br. por. Ceček.
Zprávy o nepříteli byly příz
nivé; přinesl je bratr Dřevi
kovský, dobrý aobětavý hoc11
první roty, který zároveň potvrdil, že proti nám jest 36. pěJí
pluk (mladoboleslavský) - tedy Češi. Plán byl vypracován
tak, že v případě příznivého
průběhu boje mohla zasábnouti celá divise. I. prapor
Obšaronského pluku byl dán
našim rozvědčíkům jako záloha; naši se rozdělili na něko
lik skupinek, jsouce průvodci
ruské pěchotě, která následovala ve směrech a vzdálenoPlukovník Vjačeslav Plafollo!)ič-Trojanov, velitel
"České DrtlŽin./' a "Českos!oveltSké brigádJ'''.
stech námi určených; dělostřeI
lecké přípravy jsme se zřeldi,
dávajíce přednost překvapení úplnému. A tak v tmavé noci, jako
mrak přízraků, ruská pěchota, vedená námi, zavalila rakouské zákopy dříve, než byla zpozorována. Boj začal teprve v zákopech,
avšak netrval dlouho a vyžádal si celkem velmi málo obětí. Rozvíjel se tak příznivě, že celá ruská divise zasáhla postupně dle plánu.
Celkový resultát byl neočekávaný: 7000 zajatců, 26 těžkých děl,
dobyt opevněný fort (tvrz) ,Slava' a městečko Sieniawa. Zvláštní
kořistí byl archiv 62. rakouského pluku, ve kterém byly nalezeny
rozkazy, vydané rakouským ministerstvem války proti České
dobrovolnické družině; pro nás tento fakt, že v Rakousku o nás
,vědí(, byl z celého vítězství u Sieniawy nejradostnější."

Vítězství u Sieniawy naznačovalo také, že přes těžkou ránu,
zasazenou u Gorlice, není ruská armáda přemožena a že může býti
ještě vše napraveno, dostane-li se vojsku hmotné a mravní posily
a obezřetného vedení. Ukázalo se však, bohužel, záhy, že úspěch
u Sienia\vy nebyl známkou trvalého obratu. Rozhárané poměry
uvnitř carské veleřiše a zradá na vysolzy'-ch úředních místech znemožňovaly, aby se
ruské vojsko zotavilo, takže jeho
lísttlP pOkraČOlJall1e
zadržitelně i dále.
Na počátku červ
na r. 1915 zmocnilo se německé a
rakouské vojsko,
vedené němec. generálem Mackensenem, opět pevnosti Přemyšl u,
dne 22. června
padl do rukou něPinská Uala (mla k jretírofě "České DrtlŽiliJ''')·
meckých Lvov,
.
na počátku srpna Varšava a teprve koncem září se německý postup
zastavil. Krátce před dm (6. září) byl velkokníže Nikolaj Nikolajevič zbaven vrchního velitelství ruské armády, jebož se ujal
sám car, a poslán jako místokrál na Kavkaz; náčelníkem ruského
aenerálního štábu byl jmenován schopný generál Micbajl Vasiljévič
Alexějev. Odchod velkoknížete NikolajeNikolajeviče, obHbenébo
v "České Družině" pro jebo slovanské cítění, vojenskou schopnost a energii, byl družiníky pociťován nemile.
Za novtbo ~stupu od řeky San11 pokoušel se generál Radko
Dimitrijev zabrániti postupu rakouskébo vojska k městu LubEnu
a vskutku se mu podařilo načas zatlačiti útočící Rakušany ke Krasniku. Těchto bojú se účastnila také "CeskáDružina", opět zname~
nitě se osvědčující. Zej ména se pak 21. července 1915 vyznamenalI
leštírozvědč!ci Z drNU rofJ' JJDrtfŽiJ~Y((J vedení Jaro.rIalJBlJI .5)rovjm (padl
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o několik týdnů později). "Bojujíce stále \~předu plukovních rozvědč}k~:' - .. hlásil o jejich sta~ečném činu stábnÍ kapitán Pavlov"a davapce )lm svou neobyčejnou chrabrostí a vzácnou statečností
skvělý příklad, šli několikráte v rozhodný protiútok, jehož výsl~dkem byl zmatený útěk Rakušanů v jejich zákopy a mimo to
zajetí 100 nepřátelských vojáků a 2 důstojníků." Zásluhy družiníků
v těchto těžkých dnech vřele
oceňovaly souhrnné rozkazy
ruských velitelů. Tak v rozkaze Radka Dimitrijeva, jímž
byl velitel "Družiny" podplukovník Sozentovič jmenován velitelem 2.divise48.dělo
střelecké brigády, se pravilo:
"Pokládám za svou příjemnou
povinnost vyznačiti zásluhy a
slavnou bojovou práci oddílu,
jím vedeného v řadách vojsk
svěřené mně armády ... Bojová práce ,Družiny' byla zpeče
těna smrtí mnohých chrabrých družiníků a 'po zásluze
Cmerd! A. A. Brt/si/ol'.
bY1a ocenena svatojiřskými
y
,
.,
kříži a medailemi, j ež si zaslouzll! jej 1 clenove. Pracu )lce po celé frontě armády jako rozvědčíci
konají~e sluyž,bu t1u~~čn~ků,.z~k:~slutíc~ na předních posidch po~
stavem nepntele, pam dustOjmCll vOJác1 všude zasloužili si lichotivé ocenění své práce svými představenými a spolubojovníky, Za
těžl~ých pO,dmíne!", ús~upu ,?ružina', ,z důvodů služebních rozptý':
lena po c,el~ fronte, am ~.a m!nut~ n.eprestala pracovati." Se stejným
p~k uznamm se rozloucll s ce~kyml rozvědčíky, vedenými praporClkem Ota~areJJJ Hus~~eJJJJ vel~tel 4.2. pěší divise: "Půlrota 3. roty
pod velemm. praporclka Husaka a Jeho pomocníka praporčíka Mille:~, o~ ~4, l1stofa~u 1914 konala nepřetržitě službu s oddíly 4 2 •
pesl dlvlse ... "\ teto době stala se rota naprosto nutným oddílem
jako orgán divisijní rozvědčické služby ... Takové zprávy získá-

vali Ceši, pracujíce osaměle i v oddílech, vždycky za silné palby
nepřítele a často pod přímým velením praporčíka Husáka i praporčíka Millera, nehledě na obtížné podmínky rozvědky a na ztráty,

y

v'

'.

.,

U éastllíci sjezdu "Svazu éeskos!ovenskJch spolktllla Rt/si",kollalléh v břeZI1t/ r.

I9 I

J v Moskvě.

jež za uplynulou dobu dostoupily 15 procent. Za tuto dobu Ceši
přivedli mnoho rakouských zajatců. S hlubokou lítostí loučím se
s praporčíkem Husákem i s praporčíkem Millerem i s jejich stateč
nými podřízenými a prosím, aby jménem služby i nás všech přijali
n~še srdečné ,ruské spasibo' za ten nepochybný a veliký prospěcb,
který přinesli ruské i všeslovanské věci svou prací a svou oddaností
službě ... "

Na počátku července 19I 5 - jak už bylo zmíněno -rozloučila
se jJCeskáDružina" se sv)Í!!! dosavadním velitelem podplukovníkem SOZet1tovičemj jeJZž byl vystřídán zdattz}m podplukovníkem (později plukovníkem) V. P. Trojanovel11. Nový velitel měl mnohem více jemnosti, náklonnosti a porozumění pro osobní osudy i snahy družiníků. Tehdy
Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti

31.

NESNAzE

ZAHRANIČNíHO

ODBOJE V RUSKU

byla také nDružina(( rozšířena o pátou rotu, která byla utvořena z Cechů usedlých ve Volyni a jíž velel poručík Ceček. Na podzim r. 19 1 5
vznikly pak ještě další tři roty, které byly postaveny opět většinou
z ruských Cechů, povinných
službou vojenskou, a zřízen
byl kulometný oddíl. Když
se ústup třetí ruské armády
Radka Dimitrijeva zastavil
posléze v Pinskjch močálech
(blatech) na Bílé Rusi a proti
ní se zakopalo většinou říš
sko-německé vojsko, žádala
"Družina", aby byla přelo
žena na jihozápadní frontu
I proti rakousko-uherské armádě, kde bv se s ohledem na
přítomnost českých a slovenských pluků mohla uplatniti
mnohem účinněji. Tato žádost, kterou vřele podporoval i podplukovník Trojanov,
narážela však nejprve na nemalý odpor velitelství třetí
armády, vzpírajícího se propustiti osvědčené a chrabré
Bohdan Pavlů.
české rozvědčíky, takže se
mohla splniti postupně. Nejprve byla Přeložena menší část družiníků na VolYň k osmé armádě ruské,
jíž velel generál Alexij Alexijevič Brusilov.
Zatím, co se "Ceská Družina" za těžkých poměrů uplatňovala
tak úspěšně na bojišti, obracela se přední pozornost politického vedení
ruských Cechů k tomu, aby "Družina" byla rozšířena českými zajatci v Rusku ve větší vojenskou jednotku. Tato snaha se však setldvala s nemalými obtížemi vnitřními i vnějšími. Také po jiných
stránkách nebyly poměry mezi ruskými Cechy právě nejutěšenější,
což vyplývalo z různosti názorů i z důvodů osobních. Důležitým
Rozvědka.
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a velmi cenným pokrokem organisace českého revolučního hnutí
na Rusi v této době bylo sjednocení českých spolků k společné
práci.
Vypravovali jsme již, jak po delším průtahu svolily konečně
ruské úřady k tomu, aby se utvořil ,SlJaZ československjch spolkl! no
Rusiu , a schválily po některých změnách jeho stanovy. Proto teprve
7. březnaI9 I f jJylvJltloskvězahájen ustavujícísjezdJ,Svazu'{,jenž rokoval
po pět dní. Učastnilo se ho 34 zástupců, kteří byli vysláni českými
spolky v Moskvě, Jekatěrinoslavi, Kyjevě, Petrohradu, Varšavě,
Rostově na Donu, Zubovščině a Oděse. Sjezd stanovil především
zásadní směrnice československého revolučního úsilí v Rusku. Nejdůležitějším jejich bodem bylo přání, aby "Svaz" všemožně usiloval o organisaci českého vojska, které by se bezprostředně a
účinně účastnilo boje o obnovení české samostatnosti a vzkříšení
československého státu. O zřízení československého státu se pravilo,
že má býti královstvím s králem slovanského původu v čele a že
se může udržeti jen v plné shodě s ostatním slovanským světem,
zejména pak s Ruskem. Vedení (správa) J)Svazu(( bylo svěřeno Cechtim
petrohradskj1l2 J ač se o ně ucházeli také Čechové kyjevští; stalo se tak
jednak proto, že podle nařízení ruských úřadů musili býti všichni
členové správy z jednoho města, jednak pak, že Petrohrad byl
sídlem ruských ústředních úřadů, s nimiž bylo správě "Svazu"
nejvíce jednati. Předsedou správy" Svazu" byl zvolen Boh. CenJzák,
místopředsedou J. Moravec a jednatelem (tajemníkem) J. Klecanda.
Vedle této ústřední správy "Svazu" byla však ještě vqjensko-technická komise, za jejíž sídlo byl určen Kyjev, poněvadž tu bylo sídlo
štábu "České Družiny", a jejímiž členy byli zvoleni dr. V. Vondrák (jako předseda), L. Tuček, K. Heřman, M. Pučálka, Zd. Reimann a J. Ország. Konečně pak byla zřízena také revisní komise
z Čechů moskevských. Správa "Svazu" vedle činnosti revolučně
politické měla obstarávati také činnost konsulární a hájiti zájmy
ruských Čechů vůbec.
Ustavení "Svazu" mělo dalekosáhlý význam, neboť jím vystupovali ruští Čechové jednotně nejen před ruskou veřejností a
úřady, nýbrž i před českými zajatci v Rusku, z nichž podle před
stav členů "Svazu" mělo vzniknouti velké československé vojsko

na ruské půdě. Pro své potřeby zpravodajské a agitační založila
v červnu 191) správa "Svazu" ljdeník "Cechoslovák{{J jenž vycházel v Petrohradě a jehož hlavním redaktorem bJ'l Bohdan Pavlů; současně začal vydávati v Kyjevě V. Svihovský (jeho "Če
choslovan" zanikl ke konci
r. 1914, nejspíše pro finančnl
nesnáze) českou revui psanou
rusky, pod názvem JjCešskorussk~ie jediněnij/( (" Česko
ruská sjednocení"), která však
záhy přestala vycházeti (vedle toho vydal Svihovský v
březnu 1915 "Sborníkčaso

pis u Čech oslo van "). " Čecbo
slovák" byl psán česky, měl
však od počátku také články
slovenské (od konce r. I:'}I 5
řídil slovenskou rubriku Slovák dr.IvanMarkovič)akrom
toho přinášel pravidelně také
články ruské, které zejména
Generál Jar. émdnktJ.
sloužily českým zajatcům ku
propagaci jejich politických
snah. Po do bně jako "La Nation Tchegue" a "Československá samostatnost" měl i "Čechoslovák" obšírnou rubriku zpráv z vlasti,
kterou vedl Fl. Zapletal.
Když se v polovici března 1915 ujímala správa "Svazu" politického vedení zahraničního odboje v Rusku, nenalezla pro úkoly,
které byly jí moskevským sjezdem vytčeny, půdu právě příznivou.
Na jedné straně působil proti českým snahám stále stoupající vliv
germanofilské strany u carského dvora, na druhé straně nebylo
v době vítězství ruských zbraní na haličském bojišti mezi konservativními vlasteneckými kruhy ruskými, naplněnými představami
všeruskými (panrusistickými), příliš ochoty ohlížeti se na přání a
potřeby malých slovanských národů; po průlomu ruské fronty
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U Gorlice pak na české věci nezbývalo času. HlavnÍ úsi1iob-racela
správa "Svazu", v niž nejdůležitější místo zaujal pro svou pracovitost a rozhled Jiří Klecanda, k tomu, aby vymohla od ruské
vlády: povoleni k zřízení většÍ ,Tojenské jednotky z českých a
slovenských zajatců v Rusku) kterou nebylo možno uskutečniti
na základě omezeného dovolení velkoknÍžete Nikolaje Nikolajeviče, jÍmž byla
" Ceská Družina" rozmnožena o novodružiníky. Měla zásadně v tom předchůdce jednak v ruském generálovi čes
kého původu Jar. Cervinkovi
(byl přijat do ruského vojska
již r. 1878 na doporučení F.
L Riegra "pro zvláštnÍ službu
pro případ války s Rakouskem- Uherskem"), který již
krátce po vypuknutí války navrho'iTal ruskému hlavnímu
štábu vytvořiti české vojsko
Dr. V. Vúndrdk,
Z českých zajatců, jednak v žápJ'edurla /lojell.5'ké kumÍ.5'e "SvaZlf".
dosti zástupců Cechů kyjevských (dra Vondráka, J indříška a Dědiny), předložené v lednu 1915 štábu nejvyššÍho velitele
Nikolaje Nikolajeviče. 1'/d1)rh kyjevskjch Cechů lišil se však podstatně od návrhu generála Cerv-inkv. Kdežto Cervinka navrhoval, aby se pod j~ho velenÍm vyt~Tořilo československé vojsko
podle zásad, platn)Tch v armádě ruské, žádali kyjevští Cechové, aby
tOlO vojsko bylo organisováno samostatně pověřenými ruskými
Cechy, mělo češtinu jako velicí řeč i zvláštní stejnokroj a bylo vydržováno z půjčky, kterou by na účet příštího československého
státu poskytla FrancieaAnglie; mimo to měla ruská vláda veřejně
uznati a schváliti cíl os.,,-obozovacích snah českých. "Jediným cílem" - psal dr. Vondrák na začátku ledna I 9 I í do hlavního stanu
ruského, žádaje za povolení audience pro české zástupce u velko-

knížete Nikolaje Nikolajeviče, aby mu mobli předložené návrhy
odů\Todnid - "pro nějž by každý uvědomělý Cechs radostíoběto
val svůj život, je samostatnost a naprostá nezávislost Cech, jíž by se
uskutečnil tisiciletýsen českého národa. eEkož v čele celého slovan-

J

ského světa, bojujícíbo nyní
s Germánstvem, stojí Rusko,
tedy i jeho uznání odvěkých
českých naději bylo by oním
aktem, který by vnukl všem
naprostou jistotu, že budou
splněny. Význam tak význač
ného aktu žádá, aby mu byla
dána forma nejvyššího manifestu, nebo s ohledem na to,
že je válka, forma provoláúí
nejvyššího velitele." K žádanému slyšení došlo pak v polovici ledna 1915.
Není pochyby, že požadavky, které vyslovovali kyjevští Cechové ústy radikálního dra Vondráka, byly i za jiných poměrů, než právě vládly
Boh. Cermák,
V Rusku, upřílišené; ostatp,'edserla "Svazu",
ně, jak ze všeho patrno, kladli
navrhovatelé větší důraz na stránku politickou než yojenskou.
Moskevský sjezd schválil však bez výhrady návrhy a plány dra
Vondráka, které byly předloženy také n~inistrO\Ti Sazonovi, a uložil správě "Svazu", aby pokračovala v ducllu zabájeného jednáni. Vskutku pak vedení ))Svazu") ač nesouhlasilo se všemi názory
dra Vondráka, vypracovalo a I3. dubna I:; I J předložilo petrohradské
ministerské radě n01;j pamětní spis) který byl sice o něco umírněnější
než žádosti dřívější, ale zachoyával přece jejich podstatu, a navštívilo též ministra Sazonova, který ze všech členů ruské vlády byl
Cechům nejvíce nakloněn, aby jej získalo pro své návrhy. Leč vše
to úspěchu nemělo a ke konci června 1915 byly české požadavky defi-
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zamítnuty. Přední příčinou toho bylo politické stanovisI~o
ruské vlády, která neměla v plánu zničiti Rakousko- Uhersko, nýbrž
si nanejvýš přála, aby byla českému národu v rámci habsburské
monarchie (územně o něco
zmenšené) poskytnutarozsáhlejší samospráva. Na váhu padaly ovšem i jiné okolnosti,
jako ruská porážka u Gorlice,
nepříznivý vliv germanofilských kruhů u carskéko dvora
a na rozhodujících místech vojenských a konečně i myšlenková nejednotnost ruských
Cechů samých, která zříze
ním "Svazu" nebyla odstraněna a vedla k neblahým rozporům věcným a osobním,
jakož i k povážlivému porušování solidarity svémocným
postupem.
V celku se v těchto dobách uplatňovaly mezi ruskjmi
Cech)'tři proud)') mezi nimiž
JiH K/ecanda, tajemník "Svazu".
bylo velmi obtížno, ne-li vůbec nemožno, dosáhnouti
shody. Moskevská kolonie} vedená L. Tučkem a Sv. Koníčkem-Hor
ským, byla přehnaně rusofilská a carofilská, jak to vyjadřovala
zmíněná již formule adresy, předložené 20. srpna a 17. září 1914
carovi Mikulášovi II. ("nechť zazáří svobodná a neodvislá koruna
sv. Václava v paprscích rodu Romanovců") i název budoucího
českého státu, vymyšlený v tomto kruhu ("Království české, osvobozené slovanským Ruskem"); Koníček-Horský založil v tomto
duchu po svém návratu z cesty po západní Evropě a Americe, na
podzim r. 1915 v Moskvě "Ceskoslovanský pravoslavný spolek".
Zcela opačného mínění byla skupina, v jejíž čele stál dr. V. Vondrák,
který byl - jistě z velké části právem .- naplněn nedůvěrou
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li:: ruské vládě a proto žádal co největší samostatnost českého národa
a úplnou jeho nezávislost na Rusku; Vondrákovo úsilí získati pří
slušné politické prohlášení ruské vlády musilo ovšem z naznače
ných důvodů ztroskotati. Třetí, středni skupinu tvořili Cechové petrohradští s J. Klecandou, B. Pavlů a drem 1. Markovičem v čele,
kteří s ohledem na nepřipravenost české revoluční akce jak v úřed-

Pfeh/ídka "České Družiny" carem v NesviŽi (IJ prosinci r. I9IJ).

ních kruzích ruskýcb, tak v ruské veřejnosti vůbec chtěli nejprve
vhodnou propagandou připraviti půdu myšlence československé
samostatnosti a pokládali pro první dobu požadavek politického
závazku se strany ruské vlády a zřízeni velkého samostatného česko
slovenského vojska na ruské půdě za předčasný, spokojujíce se prozatím s "Ceskou Družinou". Neblahý v Ev na řešení české otázky
měly také rozpory mezi jednotlivými ústředními úřady ruskými.
Největším propagačním podnikem, jejž ruští Cechové uspořá
dali r. 1915, aby upozornili na sebea na své snahy, byly oslav)' pětisfJ'
letého vjročí Husova uPálení v Kostnici, jimiž se však uskutečňovala
jen část programu, jejž si ustanovili ruští krajané pro tuto pme-
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žitost již před válkou (musil zejména odpadnouti projektovaný bromadný zájezd k všenárodní slavnosti do Prahy). V Kyjevě vydal
při této příležitosti spolek "Jan Amos Komenský" redakcí V. Švihovskébo "Husův sborník"
a vedle toho zvláštní český
leták o Husovi; také třetí číslo
"Cechoslováka" vyšlo jako
slavnostní Husovo číslo a obsahovalo krom jiných zajímavých příspěvků jubilejních na
úvodním místě článek o Husovi, jejž napsal známý ruský
badatel o době husitské aJ ednotě českobratrské profesor
I. S. Palmov. Jubilea Husova
všiml si i ruský tisk. Vedle
toho byly pořádány v jubilejních dnech na různých místech (také v českých zajateckých táborech) slavnosti, jichž
se účastnili v hojném počtu
i Rusové.
Největšího rozsahu do3áhly HusoVj' oslav)' v lvloskvě)
které trvaly-' tři dni. Bvly zaPodpomč!k j.
hájeny slavnostním shromážděním v budově moskevské
university, jehož se účastnil i vrcbní velitel Moskvy generál kníže
F. J. Jusupov, který dokonce odhalil Husovo poprsí, pořízené
k této příležitosti do universitní dvorany. Závěrem oslav byl
tábor lidu, konaný za velké účasti na Poklonném vrchu 6. července
večer. K slavnostem zaslaly četné význačné osoby z ruského prostředí i ústavy pozdravné přípisy a telegramy; významné bylo zejména carovo poděkování za holdovací telegram, jež vyslovovalo
potěšení nad obecnou vírou v plné vítězství všech Slovanů nad
nepřítelem. Carova projevu a i některých jiných (zejména moskevJ

ského starosty 1\1. V. Celnokov~ a člena dumy, M. ~L Novi~wva~
v
bylo pak využito propaga~ně nejen v Rc::~m, n~b~z.1 :a hra111c.emI
(na př. v "Ceskoslovenske samostatnostI ). SteJne pLo na evropském Západě Ca ovšem také
v českých zemích) a v Americe, taÍ( i v Ruskupfineslo Husovo jubileum českému boji za národní)politickou a kulturní svobodu
velkjprospěcb mravní a politickj.
Právem napsal tehdy" Cechoslovák", že "i v našem politickém boji jest jméno Husovo
stále ještě jednou z nejlepších
našich národních zbraní, ono
nejlépe potvrzuje naše právo
na samostatný život."
Významný byl také bratrský pozdrav, jejž v jubilejních
HusovÝch dnecb zaslali" Ceské Dr~žině" noví čeští dobrovolníci z Zitomíru: "Bratřil
Ceská komanda v Zito míru
oslavuje tichou vzpomínko~
500letí upáleni M. Jana Hus1.
Ovšem rozměr není tak, jak si
Slarodmžillik Va/Toch.
přejeme, ale myšlenky a snahy
naše jsou ty nejlepší. Chceme
'"
sledovati cíl, vytčený vámi před rokem, ,v.ážíme Sl a JSl:e hrd~ na
vás, že jste prvními průkopníky slovanske Idee na fro~t~, douf~rre
na brzkou shledanou s vámi a všicbni cbceme dodržetI zaklad111 rys
Husovy povahy. ,Jíti za prav~ou' a 2eust<?upiti nik~y, ~,okud společně s vámi nedosáhneme Clle. .. VeIltel "Druz111y , podplukovník Trojanov, uveřejnil tento pozdr~v v denním rozokaze;v~~l~
to první české slovo, které z úředních vOJ enskýcl-; rozkazu vdruzI111cI
slyšeli. Dozvukem těchto významných :la~nostl byly dve Husovy
oslavy, k nimž došlo v listopadu a prosinCi r. 1915 v Petrohrade.
493
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Hu~ovy slavnosti v Rusku se konaly pod dojmem prvních pří
znaků obratu ve veřejnjch poměrech ruskjch, jejž si vynutily těžké porážky ruského vojska a přiměly vládu k některým ústupkům ve
smyslu konstitučním. Ke konci června 1915 byly svolány oba zákonodárné sbory ruské (duma a sovět) a také zpátečnické a germanofilské osoby byly odstraněny z vlády (zejména těžce zkompromitovaný ministr vojenství Suchomlinov byl vystřídán generálem

než se opětovnému naléhání Klecandově podařilo dosíci na těžko
pádných a nedůvěřivých ruských úřadech zásadního souhlasu. Leč
soupis českých zajatců-dobrovolníků, k těmto pracím poté naří
zený, beznadějně vázl, takže na konec v prosinci 1915 správa
"Svazu" byla nucena se omeziti na plán, aby zajatci-odbornici, za
jejichž spolehlivost se zaručoval "Svaz", byli umístěni v muniční

Polivanovem) a nahrazeny ministry vlasteneckými a svobodomyslněj šími. Tohoto obratu využila i správa nSzJazu'(, která vstoupila ve stJlk
s pokrokovjmi poslanci dum)!, zej ména P. N. ll1iljukoveJ?J) KaraulovellJJ f ejremovem a E. P. Kovalevskjm. Také v kruzích vědeckých a literárních se počal vzmáhati zájem o československé hnutí; v popředí
těchto ruských přátel české myšlenky osvobozovací byli obzvláště
historik N. V. fastrebov) známý českým čtenářům svou důkladnou
knihou o Petru Chelčickém a jeho době, dále slavistéK. J. Grota
SachmatovJ M. M. Kovalevskj a mnozí jiní. Příznivý výsledek těchto
styků, o jejichž navázání a udržování zjednali si hlavní zásluhu J.
Klecanda a B. Pavlů, jevil se v tom, že se počalo v dumě příznivě
mluviti nejen o rakouských Slovanech vůbec, nýbrž také zvlášť
o českém národu. Jmenovitě v březnu 1916 se v dumě s pochvalou
vyslovili o" Ceské Družině" poslanci E. P. Ko valevský aP. N. Miljukov, kteří současně žádali, aby bylo vyhověno české žádosti
o rozmnožení družiníků českými zajatci. A i jinak přibývalo dokladů, že se pokroková ruská vdejnost počíná dík vytrvalé a účinné
propagandě správy "Svazu" stavěti příznivě k plánům české revoluční akce.
Přes to však k podstatnějším úspěchům politickým bylo ještě
daleko, jako vůbec v Rusku velmi často za nadšenými slovy nenásledoval skutek. Po odmítnuti žádosti dubnového pamětního
spisu omezila značně správa "Svazu" české požadavky a zahájila
taktiku dosáhnouti od ruské vlády ústupků postupně. V červnu
19 1 5 předložil J. Klecanda ruským úřadům návrh, abJl bJllo aspoň
užito odborně ško!enjch českjch zajatců v továrnúh, které pracovaly
na obranu země; bylo to v souhlasu se zásadou, která byla současně
rozšiřována v ruské veřejnosti, že se celý ruský národ má podle
možnosti účastniti ochrany vlasti. Trvalo však více než tři měsíce,
494

Pochod páté roty "České Družiny" Pinskými blaty.

továrně v Taganrogu, jejíž ředitelem byl Cech inženýr V. Hro-

mádko. Této žádosti bylo sice nejprve vyhověno, ale udělené povolení bylo v zápěti opět odvoláno nařízením ministerské rady, že
má býti všech zajatců bez rozdílu n~rodnosti použito k polním
pracím. Teprve v březnu 1916 počala míti akce správy "Svazu"
skutečný úspěch. Přes všechny obtíže nevyužilo však vedení "Svazu" podpory, nabízené správou ruské policie, která byla spojena
s nepříjemnou podmínkou, že češti zajatci budou podávati z továren policii důvěrné zprávy o smýšlení a chováni ruského děl
nictva.
Se stejnými potížemi se setkávala současná s11ahasprávJl J)Svazu(',
abJl českjmi zajatci by!arozmnožena "CeskáDruŽina". V polovině srpna
495
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I9 1 5 bylo sice dovoleno generálním štábem ruské armády, aby

"Svaz" mohl vybírati z českých zajatců, pokud byli umístěni v zajateckých táborech v zázemí, dobrovolníky do "Družiny", ale toto
dovolení mělo, jak se ukázalo, praktickou cenu velmi malou. Náborové akci překáželo již to,
že se "Svaz" nesměl tohoto
povoleni veřejně dovolávati,
a zejména pak, že vyřizování
přihlášek zajatců ke vstupu do
"Družiny" bylo při zmíněné
již těžkopádnosti a podezíravosti ruských úřadů nadmíru
zdlouhavé. Tím se stalo, že se
po dlouhých průtazích a zbytečných překážkách vskutku
dostal do "Družiny" přes velký počet přihlášek jen nepatrný počet dobrovolníků-zajat
ců. Na neutěšeném v celku
osudu českých zajatců v Rusku nemo hlo ovšem změniti
ani to, že několik jednotlivců
bylo propuštěno ze zajateck ých táborů, aby vypomáhalo
správě "Svazu" v její stále
Poručík Jan Syrov}.
rostoucí práci a korespondenci. Proto mnozí čeští zajatci
vstupovali do srbského dobrovolnického J-boru) který se na žádost srbského vyslanectví počal tv8řiti v Rusku na podzim r. 19I5 z jihoslovanských zajatců. Dva transporty tohoto oddílu byly po Dunaji
převezeny do Srbska ještě před vstupem Bulharska do války po
boku Rakouska- Uherska a Německa.
Není divu, že tyto poměry těžce nesli nejen ruští Cechové,
nýbrž i čeští zajatci, jichž tehdy bylo v Rusku již na 100.000. Velká
část jich přecházela dobrovolně do ruského zajetí ve slovanském
nadšení, jež upevňovala agitace "Ceské Družiny" na frontě, a

v pev~é důvěře, že se setká u ruských bratří s v1ídn~m přijetím;
mnozí pak doufali, že jimRusko umožni, abyse mohlI znovu chopiti zbraně, tentokráte proti Rakousku- Uhersku. V těchto nadějích
však byli vesměs bolestně zlda'
máni.Ruskásprávazajateckých
táborů nejen neulehčila jejich
postavení po stránce hmotné,
takže trpěli stejně jako ostatní
hrubým zacházením, špatnou
stravou, strašlivým ubytováním a nedostatečnou péči zdravotní' ale dávala dokonce často
přednost zajatcům německým

a maďarským, jakož i těm, kteří
se hlásili jako stoupenci habsburské monarchie (t. zv. "austrijáci"). Byl to výsledek toho,
že v čele zajateckých táborů
stáli ruští důstojníci buďsmýš
lení germanofilského, jako byl
generál Eichel, velící důležité
mu táboru v Dárnici u Kyjeva,
v němž byli zajatci tříděni a
kudy prošla také většina zajatých Cechů, nebo nevědomí a
Poručík Jih Svec.
násilní; při tom byla nechána
Němcům aMaďarům plná zvůle české zajatce urážeti a jim vyhrožovati přísnými tresty, až by se
navrátili do monarchie. Za takovéhoto stavu mohlo docházeti
k tak křiklavým případům, jako bylo vyslání českých vojáků pražského pluku čís. 28, jenž se tak okázale na počátku dubna 19 1 5
vzdal Rusům, na vražedné práce stavby murmaňské dráhy, ač
z Petrohradu bylo výslovně nařízeno, že k tomu mají býti posláni
zajatci neslovanští. Stejně byli čeští zajatci posíláni k těžkým a
nebezpečným pracím na bojišti, zatím co si němečtí zajatci hověli
v bezpečí v sibiřských táborech. Dokonce pak dávali někteří ruští
Obrázkové

dějíny

naší samostatnosti.
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velitelé táborů vězniti ty zajatce, kteří se na výzvu "Svazu" při
hlašovali do "Ceské Družiny" . Správě "Svazu" podařilo se sice
vymoci na generálním štábu, že vydal ve prospěch českých zajatců
několik nařízení, jicbž však nebylo vždy a všude dbáno.
Všechnytyto ústrkyastrádání nemohly však ve značné části čes
kých zajatců zlomiti víru a odhodlání vyjíti ze zajateckých táborů a účast
niti se činněrevolučnípráce proti Rakousku-Uhersku. Na jejich uvědomení
půso bila nemálo propagační činnost "Svazu", prováděná přede
vším" Cechoslovákem", jenž podával zajatcům směrodatné zprávy
a pokyny politické, utvrzoval v nich protirakouské smýšlení a
připravoval je ke vstupu do příští československé armády v Rusku.
Zajatci se pak sami organisovali a vstoupili prostřednictvím svých
důvěrníků v písemný styk se správou "Svazu". Vznik těchto čes
ských organisací zajateckých měl velkou důležitost výchovnou a
propagační. Ceští zajatci konali schůze s přednáškami, organisovali
jazykové kroužky a zábavy a zřídili si hudební, zpěvácké a tělo
cvičné kroužky; na některých místech povstaly dokonce celé sokolské jednotý, které nejen pilně cvičily, ale pořádaly i úspěšná
veřejná vystoupení. Hlavní činnost těchto zajateckých organisací,
které byly příznačným projevem českého ducha, rozvinula se až
r. 19 16 a 19 17. Ovšem vše to nepokládali zajatci za cíl svého pobytu v Rusku, nýbrž jen jako přípravu k revolučnímu vystoupení,
přípravu, o níž si přáli, aby byla co nejkratší. Sk:utečnost se však
od jejich přání značně lišila. Jak již pověděno, zůstávaly četnl;
jejich přihlášky ke vstupu do "Družiny" a k odborným pracím
továrním z velké části nevyřízeny.
Cenným úspěchem však bylo - a byla o tom zčásti řeč již
výše - , že v druhé polovici r. 1915 byla "Ceská Družina" rozšířena většinou ruskými Cechy, povinnými vojenskou službou,
o další čtyři roty, z nichž byl vytvořen druhý prapor "Družiny".
V důsledku toho byla JJCeská Družina(( rozkazem z 13. ledna 19 16
nazvána J)Ceskoslovemkým stleleckjm plukell!") jehož velitel Trojanov
byl povýšen na plukovníka. Podle svého přáni byla pak také celá
původní "Družina" přeložena z pinských blat od třetí armády na
jihozápadní frontu, zejména k osmé armádě Brusilovově. Tu pokračo
vali družiníci v úspěšné činnosti výzvědné. Nejzdařilejší rozvědku,
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která byla pochvalně zmíněna i v armádním rozkaze ruského blavníbo stanu - po prvé za trvání "Družiny" - provedl v této době
(na počátku února 1916) oddíl, jemuž velel praporčík Jan Sy~ový.
O chrabrosti družiníků svědčí též značný počet vyznamenanych.
Na podzim r. 1915 byli v první rotě všichni svatojiřskými rytíři,
v druhé rotě 75 procent, v třeti 5o a ve čtvrté 40 pr~cen~ a v~~l,e
toho téměř 400 družiníků bylo vyznamenáno medajleml a knzl.
Celkem bylo do "Družiny" od jejího vzniku až do přeměny
v "Ceskoslovenský střelecký pluk" v lednu 1916 zařaděno 14.5 0
Cechů, z nichž jen malá část (na 280 mužů) byla původu zajateckého a byla většinou zařaděna do "Dn~.žiny" podle po;olen!
velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče z prosInce 1914. Na zaklade
dovolení generálníbo štábu ze srpna 1915 se do této doby do~talo
z vyložených důvodů do "Družiny" jen několik jednotlIvců
a stejně tomu bylo i později.
Třebaže výsledek roční činnosti petrohradské správy "Svazu"
vy kazovalněkolik pozoruhodných zisk ů (založení" Cechoslováka",
r~zšíření "Družiny" v pluk a zásadníbo povolení, že českých
zajatců může býti použito k rozšíření, "D~užiny" a ~(, o,d?orným
pracím průmyslovým), přece nevypl1l11 an.1 ~daleka pr~n.1 Jak ,ruských Cechů, tak českých zajatců, kteří toužIlI s~ ;~prost1tl.ze sVI~el
nvch a namnoze nedůstojnýcb poměrů, panuj1clch v zaJatec~ych
táborech, a uplatniti se v boji proti Rakousku- Uhersku Činně.
Hlavní příčinou toho, že československé revc:l~.~ní bvn~tí, v Rus!m
nedosáhlo větších úspěchů, byly vzpomenute j1z vereJ11e pomery
ruské, jejichž úmyslnou nebo bezděkou nepříu.ň a t~žkopádnost
překonávala správa "Svazu" jen s nejv~tšími nesnázemI a po namá-.
havém úsi\ podařilo-li se jí dosáhnoutl rěčeho vůbec. Rozpor mez!
stlíZlivouskutečností a toužebnými pláními zvětšovala pak lelmizJost} která
byla mezi jednotlivými Jkupinami rt-tskjch Cechů již od počátku a,~~kra
čovala i po ustavení petrohradské správy "S,vazu" .. Obzvlas~ pak
stále vzrůstalo napětí mezi vedením "Svazu" a kyjevskou vOjenskou komisí která namnoze postupovala bez dohody a souhlasu
petrohradského ústředí. Správa "Svazu" hY,la obviňována ,z lil~na
vostí v uskutečňování programu, stanovenebo rr:oskevskym sJez~
dem, a z lhostejnosti k osudu českých zajatcú. V čelo oposlce protI
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ní se post~vil~ kolc:nie k~je:ská, kterávzah~jil~ n~ ro~hraní.r. 19v1,5
a 1916 agitacI meZI ruskyml Cech[ a c~skY~'l1 zaJatcI. ~e~l ~ep~a
teli vedení "Svazu" bylI Sv. K0111cek, Jehoz vystupovanl pn~el?
však část moskevských Cechů, že si založili novou organlsaC1,
"Ceský moskevský spolek". Od počátl(~ dubna 1916 se pak stal
orgánem oposice obnovený časopis ~v.lh~vské~10 })Cec?oslov~n((:
Tak od podzimu r. 191 5 pos~~ytov~ly ver~Jne y?mery meZI :US,kY~l
Cechy kormutlivý obraz vza)emneho bOJe. I" Jeho odstrane111 sesel
se ke konci dubna 1916 nový sjezd, tentokráte v Kyjevě. Krátce
před sjezdem vrátil se do Ruska B. PavMJ kterému se na počá~ku
r. 19I6 po více než půlleté žádosti podařilo konečně dosáhnoutlod
ruských úřadů svolení k cestě do Londýna a do Paříže, aby tu
vstoupil ve stJ'k s vůdci záPadního zahraničního odboje; T. G.Masarykem, Ed. Benešem a M. R. Stefánikem.
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pečnější než tato akce bylo vystup<?:vání Cechů smýšlejících r~ku
šácky, v jejichž čele stál zmíněný J1ž dr. F: lška, .re?akt.or ~bIcag~
ského "Vesmíru". Po poradě cleve1andske zdvoJnasobI1 Iska SVé'

VZR ŮST PROTIRAKOUSKÉHO HNUTÍ
ČECHŮ A SLOVÁKŮ VE SPOJENýCH STATECH AMERICKÝCH.

AKCE E. VOSKY

Poradou svobodomyslnjch americkjch CechtJ v Clevelandu Ij. a I4 •.
března I_9I f, na níž se sešlo deset významn~ch př~dák~ č~ských

Ostlední tybor "Českého národního sdrttžení" }) Chicagu se zástupci českosJovcllsk:J'ch spoJkti

ve .spojell:J'ch stdtech.

kolonii - chicagské, newyorské, clevelandske, detroltske a zapadoamerické - a rozhodnutím, že ústředím revoluční a protirakouské
práce české Ameriky m~ býti chicags~é :,Ceské národní sd~uženr} n~
byly ještě ani zdaleka vsechny nesnaze teskoslovenskeho odbOje
na půdě Spojených států odstraněny. Když ztroskotal se s;ou ca!ofilskou agitací na evropském Západě, kde získa! za spoJ.ence J~n
panslavi~tLkého radikála dra V. Stěpánka, pokUSIl se meZI amenckými Cechy o štěstí Koníček-Horskj, který se osobně odebral d~
Ameriky a snažil se tu získati mravní a hmotnou pomoc pro sve
plány. Jeho pokusy v tomto směru, sko?čily však ro~ho,dným. ne:
úspěchem, poněvadž se pro zaostaly cansmus v pr?stredl amencke
demokracie již předem nikdo nemohl nadchnoutl. Daleko nebez-

hrubé a utrhačné útoky proti" Ceskému národnímu sdružení" a
jeho vůdcům a nalezl oporu i v některých jiných českých časo
pisecb. Tíha boje s ním spočinula hlavně na bedrech tajemníka" C.
N. Sdružení", obětavého i obratného J. Tvrzického.
Iškovým neurvalým útokúm mimoděk prospívala také nerozhodnost českjch socialistů. Cást jich se postavila ovšem hned od počátku proti Rakousku- Uhersku a za zahraniční odboj český, druzí
však, kteří lpěli bez hlubšího uvážení na přímočaré doktrině marxistické a pacifistické, po případě následovali příkladu některých socialistů jiných národností, stavěli se proti revoluční akci, spatřujíce
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v ní zhola neprávem podnik nacionálně šovinisticl~ý. Ob~ st.n ě.ry
se zejména uplatňovaly v nejdůležitějším českém l1stu soclahstlckém, v chicagské "Spravedlnosti", kde vedle rakušáckých článk~
vycházely též protirakouské články advokáta Karla Perglera. T~ke
čeští katolíci stáli doposud stranou a rovněž i se Slováky, orgamsovanými v pittsburské "Slovenské Lize", kteří jen pon~náhlu dospí~
vali k přesvědčení, že krajané v Uhrách mohou býti osvobozenI
jen v těsné souvislosti a spolupráci s Cechy, nebylo ještě. důvěr
nějších styků. Překonání obtíží vadilo též, že se předácI "Ceského národníbo sdružení" nemohli ve veřejnosti opírati o autoritu
1fasarykovu do té doby, než by Masaryk obdržel z Prahy souhlas
k veřejnému vystoupení. Vskutku také někteří nepřátelé "Sdružení" tvrdili, že se jeho členové dovolávají Masarykova jména podvodně; v užším kruhu pochyby rozplašil ovšem po sv~m návratu
z Evropy E. Voska) jenž také vedle bankéře J.P. Stěpiny Informoval
podrob'něji o plánech a rozhodnutích Masarykových účastníky clevelandské schůze. Výsledek toho všeho byl, že "Sdružení" nemohlo na vydání zahraničního odboje při~pěti tolik, kolik bylo p?třebí; do konce r. 1915 zaslalo MasarykOVI okrouhle 38.000 dolaru,
o 12.000 dolarů méně, než činilo minimum potřeb. Již však v druhé polovici roku 1915 se počaly poměry znatelně lepšiti.
V nejednotnosti amerických Cechů a Slováků v prvém roce
světové války se do jisté míry odráželo současné rozdvojení americké
velejnosti vůbec, v níž se vytvořila jednak str~na, přející Spojenc~m
(jejím jádrem bylo obyvatelstvo slovanské), )~dn~k pak strana, prejícj Rakousku- Uhersku a Německu. V ame.t1d. em ko?gresuva se:
nátě (sněmovnách) převládala nálada protlspo)enecka,. por;evadz
značná část jejích členů byla původu německého nebo ltskeho Irové ve světové válce byli z valné části naplněni smýšlením protianglickým. Ani president Spojených států \X1ilson, ani jeho p~~oc
ník plukovník House nestáli ještě, jako tomu bylo pozdě)1, na
straně Spojenců. Také široká veřejnost n~ěla náklonnost spíše k N.ě
mecku a Rakousku- Uhersku než k Dohodě. Tuto náladu se snažIla
udržeti a utvrditi horlivá propaganda německého a rakouského vyslr:nectví}
která obratně využitkovávala dočasné vojenské převahy Ustřed
nkh mocností a usilovala nakloniti váhy přisné neutrality americké
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vlády ve svůj prospěch. Německými a rakouskými penězi bylo
podplaceno množství vlivných amerických časopisů (zejména před
seda syndikátu zahraničního tisku v New Yorku Hamerling) za tím
účelei'n, aby získaly veřejné mínění proti dodávkám zbraní a stře
liva z amerických továren státům
Dohody. Mimo to pomocí důvěr
níků zločinně vyvolávalo Německo
a Rakousko- Uhersko v amerických
továrnách, pracujících pro Spojence,
stávky a dávalo ničiti ohněm nebo
dynamitem skladiště a lodi, v nichž
byly složeny zásilky potravin a válečných potřeb pro Dohodu. Tyto
akce byly s to zmásti a zterorisovati
americkou veřejnost úplně.
Proti americkým listům, zaprodaným německým zájmům, vystoupilo důrazně" Ceské národní sdružení" a tiskem i veřejnými projevy
potíralo jejich urputné snahy dosáhnouti od americké vlády zákazu vývozu zbraní a střeliva ze Spojených
států do zemí Spojenců. Současně
pak pracoval kroužek americkjch Cechů)
Karel Pergler.
čítající asi 80 osob, tajně a účinněji
proti německjm podvratl~ým plánům a
podnikům. Původcem a vůdcem této protHpionáŽl1í české organisace bl
EmanuelVoska) i enž svou energií, bystrozrakem a neobrožeností pro-

kázal nejen české revoluční věci, nýbrž iDohoděa Spoj eným státům
americkým služby neocenitelné. "Voskovo jméno -- jak právem
píše ve svých pamětech W. Steed - by mělo státi na počátku seznamu oněcb mužů, kteří přispěli k vítězství svým dílem."
E. Voska odešel z vlasti do svobodné Ameriky, jejíž občanství
posléze přijal, již ve svém mládí z důvodů politických; byl vypuzen
pro socialistické smýšlení. Dobyl si přičinlivostí poměrně záhy
nejen jistého jmění, nýbrž i významnějšíbo společenského posta-
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vení, zejména v newyorském světě novinářském. Již před válkou
sledoval pozorně maďarské plány úplného odtržení Uher od Rakouska po smrti císaře Františka Josefa I., které vyvrcholily pořá
dáním sbírek na americké půdě pro tento účel, a upozornil na ně
v Praze, aby český národ byl na tuto chvili připraven. Výbuch
světové války zastihl ho v Evropě, kde organisoval zpravodajství
pro americký tisk. Ještě před atentátem sarajevským dlel nějaký
čas v Cechách, kde se sešel zejména s prof. Masarykem, s nímž se
znal již od dři vějška, od Masarykových přednášek amerických.
Jeho návratu do Ameriky (ke konci srpna 1914) užil, jak už bylo
vypravováno výše, Masaryk ke vzkazům do Londýna W·. Steedovi,
jimiž navázal styk se svými zahraničními přáteli. Před odjezdem
z Londýna zorganisoval Voska mimo jiné také důvěrné zpravodajství mezi Cechy v Anglii a představil jejich předáka Fr. Kopeckého
Steedovi; odvážel si z Londýna od Steeda cenný doporučující list
pro washingtonského dopisovatele" Timesů", jenž mu potom otevřel cestu k důležitým osobnostem dohodového světa v Americe.
Hned po návratu do Ameriky (v polovici září 1914) vrhl se
Voska nadšeně do revoluční práce. Byl první, který přinesl ameHckým krajanům bezpečné zprávy o Masarykovi, o jeho úmyslech
a o poměrech v českých zemích na počátku války, a byl také nej. předněj ší oso bností zmíněné již porady clevelandské. Působil nej en
mezi americkými Cechy, jejichž tisk se snažil získati pro jednotný
postup v duchu odboje proti Rakousku- Uhersku, nýbrž i mezi
diplomatickými zástupci Spojenců, s nimiž navázal styk již ke konci
r. 1914, obzvláště s britským námořním atašém kapitánem Gauntem. Jejich prostřednictvím seznámil se později i se vzpomenutým
důvěrníkem presidenta \'x7ilsona plukovníkem Housem. Nesmírné
služby, které prokazoval státům Dohody a i Spojeným státům,
zjednaly mu záhy výjimečné postavení, jehož využíval ve prospěch českého revolučního hnutí. Nejproslulejším dokladem toho
a zároveň zcela mimořádným úkazem v mezinárodních právních
zvycích bylo, že Voska mohl vydávati jmémm nCeského národního sdruženr vAmerice cestovnípasy) které byly uznávány za pravoplatné spojeneckými zeměmi i Spojenými státy americkými. Těchto pasů,
jichž bylo vydáno na dvě stě kusů, užíval Voska zároveň též jako
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prostředku propagačního,

vložil' do obvyklého pasového textu

věty: "Cechové jsou větví velkého slovanského kmene, a ti z na-

šich rodáků, kteří měli svobodnou volbu, umírají dnes po boku
Anglie, Francie a Ruska. Naší
národní tužbou jest úplná nezávislostnašímilovanézemě. "
Z OVZduší Voskovy propagandy vzešel také leták) jenž byl
v létě roku 1915 rozhazován
jménem zahral1ičl1ícb Cechů mezi
rakousko-uherskjm vojskem na
italském bojišti a byl určen
"českým vojínům", "synům
českých matek". Zněl takto:

"Vzdejte se! Nebojujte za
ztracenou věc Rakouska!
Marný boj! Nebojujte proti
armádě osvoboditelů! ltalie
bojuje po boku s Francií,
Ruskem, Anglií a Srbskem Za
svobodu Slovanů rakouských
a uherských. ltalie nebojuje
proti Cechům, ale proti Něm
cům a Maďarům, kteří za vaEmanuel Voska.
šimi zády vraždí v Cecbácb
a na Moravě vaše otce a bratry. 20 vůdců českého národa bez příčiny uvrženo do žaláře ve
Vídni. Tisíce českýcb lidí popraveno. Vraždí za vašimi zády nejlepší české lidi. Než marné soptění rakouského opelichaného orla.
Němci a Rakušané jsou obklopeni se všech stran. Celý svět přeje
si vítězství Spojenců a ltalie ve spolku se Srbskem a Ruskem
má učinit konec rakouské monarchii, v níž jste po staletí úpěli.
Rakousko je ztraceno. .. Vzdejte se a neprodlužujte zbytečně
krveprolití.
Vzdáte se! Ceká to od vás vaše rodina, vaše vlast. Vrátíte se pak
brzy ze zajetí do osvobozenýcb zemí českých. CÍm více Cechů se
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vzdá, tím lépe pro vás, pro vaše rodiny, pro vaši vlast. Přes 200.000
českých vojínů je volno a svobodno v zajetí ruském a srbském.
Celý armádní sbor Husitské družiny bojuje dobrovolně po boku
Rusů za svobodu českého národa. Celý pluk Cechů bojuje varmádě fra?-couzské. Sta jich· čeká na zavolání v Anglii.
Vzdejte se! Ušetříte své životy pro lepší budoucnost. Všecky
útrapy zm,ění se v radostné c:čekávání. Rozpomeňte se na své pří
buzne, sve matky, sestry, mIlenky a syny 1 dcery ... Nevolali na
vás: Nestřílejte? A celý národ k vám volá: Nestřílejte, vzdejte se!
Italové bojují také za českou věc, neboť zničení Rakouska jest
vzkříšením českého národa.
My, zahraniční Ceši, k vám voláme: v 500. výročí smrti Husovy v ~~jn:u vašen; vlastnín:, v zájmu česk~ho národa: Vzdejte
se a nestnleJte na sve osvobodItele ... Pamatujte na slavnou minulost - a budujte š rastnější budoucnost.
Také tentokráte přispěla Voskovi anglická vláda na pomoc,
když Italové původně odpírali tento leták rozšiřovati, a prokázala
mu ochotu ještě i v mnohých jiných případech. Tak již v lednu
19 1 5 vymohl Voska po předchozím jednání s anglickým velevyslancem ve Spojených státech amerických Cedlem S. Ricem, že
Ceši a Slováci v Katladě byli uznáni za příslušníky národa Dohodě
přátelského a za přítomnosti delegáta néwyorského" Ceského národního sdružení" propuštěni ze zajateckého tábora na svobodu.
Podo.bně pak umožnila anglická vláda Masarykovi užívati česko
am~nckých k~.rýrů, které mu vysílal Voska, aby dopravili důvěrné
zpravy "Maffl1" do Cech. Dělo se tím způsobem, že pečlivě vybraní kurýři byli na své cestě do Evropy anglickými úřady jako
němečtí vyzvědači zatčeni, uvězněni a souzeni - vše ovšem jen
na oko a za tím účelem, aby v Německu a Rakousku nepojali k nim
pode~ření. -r:ito američtí revoluční poslové do Cech (zvlášť jest připome
nouti K. SteIgera) zaujímají v dějinách našéLo odboje velmi čestné
místo stejně jako poslové švýcarští, po případě holandští; umožňo
vali podzemní styky mezi odbojem zahraničním a domácím a při
nášeli ob~ma stranám cenné zprávy. Přes všechnu opatrnost ně
ktei'í z n1ch byli přece prozrazeni, jako učitelka sl. Milada Jirušková - jela do Evropy na lodi, jíž opouštěl Ameriku také německý
C<
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vele;yslane~ v~ \~ashin~tonu ,hr. Bernstorff (v lednu 1917) ~,
ktera byla vldenskym vOJenskym soudem odsouzena k smrti provazem; posel Fr. Synáček
zahynul v lednu 1916slodí,
která byla torpedována rakouskou ponorkou.
Výhody, kteréspojenecké vlády a zej ména anglická
poskytovaly E. Voskovi, byly důkazem toho, jak cenné
byly sluŽby Voskovy jejich
zemím prokázané. Prostřed
nictvím svých přátel a známých zjistil záhy Voska bobatě rozvětvenou špionáž
německou a rakousko-uhersImu na půdě Spojených
států, jakož i její provedené
a připravované zločinné kroky, které vzrušovaly americkou veřejnost, neznající
jejich původ, a měly účelem
zameziti a znemožniti vojenskou pomoc amerického
průmyslu zemím Spojenců.
Hned organisoval z důvěry
hodných osob tajnou služVOSkl.fV pas.
bu, která měla chystané
k_omploty v zárodku mařiti a odhaliti světu neslýchané intriky
U~tředních mocností. Důležitým pomocníkem Voskovým se stal
zejména odvážný František Kopecký, úředník rakousko-uherského
konsulátu v New Yorku, a také Voskova dcera Villa, která byla
zaměstnána jako sekretářka v jedné německé kanceláři. Ve Voskově
k~ncelářishromažďovaly se tímto způsobem fotografie a opisy důle
žItých dokumentů německých a rakouských vyslanectví a konsulátů, které umožňovaly podrobně poznávati a sledovati přípravy
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k zločinům, ať to bylo vzbuzování stávek, potápěni lodí, vyhazování amerických továren i s dělníky do povětří, nebo otravování
koní a dobytka a ničení důležitých železničních bodů. "Tato naše
skupina nemnoha lidí - píše Voska - zachránila tisíce lidských
životů a miliony majetku spojeneckých států. Mnoho životů a
majetku zachránila i samotné Americe, tehdy ještě neutrální. .. "
Po delší dobu náklady této tajné služby nesl Voska sám.
Mimořádný význam politický mělo pak zejména několik Voskových odhalení, jež učinil za pomoci své organisace. Vypátral
především německé a rakouské důstojníky, již unikli za pomoci
podplacených ruských důstojníků přes Spojené státy z ruského
z~ietí, a tajné německé a rakouské kurýry, kteří byli vysláni z Amenky d~ Vídně.a do Berlína; na jeho upozornění byly obě skupiny
osob vcas Angličany dopadeny. Odhalil činnost hospodářského jednatele berlínské vlády ve Spojených státech dra Alberta, jenž švédským a holandským prostřednictvím činil v Americe nákupy pro
německé vojsko; lodní náklady jím vypravené byly Spojenci zadrženy a napříště bylo znemožněno, aby se Ústřední mocnosti
;oj:nsky posilovaly P?~od ne.utrálních zemí. Zvlášť důležitým
uspechem Voskovy taJne organIsace bylo, že zatčením amerického
žurnalisty Archibalda, sloužídho jako kurýr německého a rakouskouherského vyslanectví, byly vyzrazeny rejdy rakousko-uherského
velevyslance ve \'Vashingtoně Dumby a německých vojenských
přidělenců von PapenaaBoy-Eda. Zachycená korespondence Dumbova u!zázala, že rakousko-uherské vyslanectví organisuje stáv ky
v a~er.lckZch to. ;árná~h, a o ~ěmeckých vojenských přidělendch
se zpstllo ze kUF pletlchy nejen ve Spojených státech, ale i v Kanadě a v Mexiku. Prozrazení těchto důležitých okolností mělo za
n~sledek" že ~láda Srojených států žádala, aby kompromitovaní
dlplo~ate bfli~dvolanl ~stalo se tak v druhé polovici r. I9I5), a
pozděj1 tyto lntnky zařadIla mezi přední příčiny vypovědění války
Německu a Rakousk.u-Uhersku.
] eště více se dotýkalo americké vlády odhaleni, že se berlínská vláda pokoušela pohnouti presidenta mexické republiky generála,Y~ Huertu l~.válce se Spojenými státy. Pro Spojence pak a
obzvlaste pro Angl11 mělo ohromný význam, že Voska zjistil tajné
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dorozumění německo-irské, které mělo přivoditi irské povstání za
vydatné pomoci německých zbraní a loďstva; prozrazení tohoto
nebezpečného plánu mělo za následek, že německé lodi bylyanglickými křižníky potopeny právě ve chvHi, kdy se chystaly na
irském pobřeží slíbené zbraně vyloditi. Poslední mimořádně významné odhalení
-jakjevypočítává

sám Voska - tV-kalo se pletich ně
meckého velevyslance Bernstorffa,
i enž osnoval jednak povstání proti
Anglii v Indii, jednak pak podporoval peněžitě ně
meclwu propagandu pro předčasný
mírveFrandi. Z jiných úspěchů tu
Vojta Beneš za SlJého aJ1Jerit'kébo pobytu.
nutno ještě vzpomenouti aspoň toho, že Voska odhalil pravou tvář bývalého anglického poslance
"rakousko-židovského podvodníka a německého vyzvědače" Trebitsche-Lincolna a umožnil jeho uvěznění, jakož i toho, že dosáhl
od americké vlády, že odvolala svůj zákaz vstupu do newyorskébo přístavu anglickým lodím, které byly vyzbroi~!1y proti
německým ponorkám. Pod dojmem všech těchto a í jiných odhalení vysvětlíme si nadšená slova uznání, jež Voskovi napsal ke
konci r. 1915 zmíněný již anglický kapitán Gaunt: "Teprve až
tato válka pokročí na své dráze, zamýšlím ukázati, jaké skvělé
dílo jste vykonal a jak veliký podíl budete míti na našem koneč
ném úspěchu. Ujišťuji Vás, že potom Vaše jméno bude umístěno
na vynikajídm místě přede všemi velikými muži, kteří v přítomné
do bě řídí záležitosti Spoj enců."
Odhalení VoskmJa a jeho tajná protišpionážní organisace nepro-
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kázala jen neocenitelnotf slUŽbu Spojenczlm) nýbrž Přispěla také podstatně
k převratu veřejného mínění ve Spojených státech o lVěJmcku a Rakousk.ttUhersku a krozhodnutí americké vlády ke vstupu do války po boku
Dohody. Tato činnost přesahovala ovšem daleko rámec zahranič
ního odboje českého, ale tím mu neobyčejně prospívala a zjednávala náklonnost v kruzích, které dosud o českém národě a o jeho
snahách neměly ani potuchy; působila prospěšně však i mezi nerozhodnými americkými Čechy. - Později pak, r. 1917, když Spoje?é státy vypověděly Německu "dlku a zorganisovaly si samy svou
tajnou službu, odebral se Voska s přispěním amerických úřadů do
Ruska - před svým odjezdem, na jaře r. 1917, zřídil v New Yorku
"Slova?skou tiskovou kancelář" ("Slav Press Bureau") - , kde
zorgamsoval pro washingtonskou vládu zpravodajství o věcech ruských a československých v Rusku. Podařilo se mu také odkrýti
německou agentku, jejímž prostřednictvím dostávali vůdcové bolševiků (Radek, Lenin a Trocký) z Berlína peníze na svou podvratnou činnost. V této době měl Voska hodnost kapitána a byl
členem amerického generálního štábu. Po odchodu z Ruska před
vÍtězstvim bolševiků byl postaven americkou vládou v čelo zpravodajského odděleni pro střední Evropu, které mělo několik úřa
doven v Americe, ve Francii, ve Švýcařích a v ltalii. Mimo to byl
jmenován spojovacim důstojnikem ~ezi armádou americkou a če~
koslovenskou, jíž v tomto postavení prokázal cenné služby, zejmér.a
v zdravotnictví.
V druhé polovici r. 19I5 se počaly pomělJ! mezi americkými Cechl'
dik vytrvalé práci chicagského" Českého národního sdružení" -;
některých jiných nadšených a neumdlévajícich jednotlivců (vedle
vyjmenovaných již nutno vzpomenouti ještě aspoň ředitele J. J.
Zmrhala a dra J. Smetanky) ponenáhlu zlepšovati. Zahájeny byly
organisační práce) aby byla překonána roztříštěnost aspoň svobodomyslných Čechů, a zřizovány nO\'é místní odbočky, nad nimiž stály
krajské výbory, které opět byly řízeny chicagským ústředím. Za
blavní úkol amerických Čechů se určovalo: "Všemi čestnými prostředky pomáhati osamostatnění státního sV2zku českých zemí spolu
s uherským Slovenskem a konati i peněžitě vydržovati v tom
smyslu přiměřenou propagandu." Jinou důležitou událostí bylo,
51°
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že se na počátku září I 9 I 5 sešli zástupcové českého odboru sociálně
demokratické strany v Americe, aby tu vyslechli vzkazy dra F.
S?~kvu?~ z v.la~ti,)ež přive:zl Vojta Beneš. Pod jejich dojmem změ
mll cestz soctalzste ve SpOjených státech rozhodně své stanovisko
k českému revolučnímu hnutí a opustili úplně své dosavadni paci-

Čeští dobrol'Olníci

V

kanadské armádě.

fistické a protirevolllční teorie. Vstoupili nejen ve styk s chicagským "Českým národním sdružením", aby s ním spolupracovali
k společnému cili, nýbrž vydali také v tomto duc1lU manifestačníprohlášení k dělnické Internacionále) které bylo sepsáno Vojtou Benešem
a v mnobatisícovém nákladu rozšířeno po celém světě, zejména
pak v Anglii (bylo vydáno v šesti řečech).
Potěšitelné bylo též, že hlavně zásluhou redaktora J. Tvrzického vešlo" České národní sdružení" v Chicagu v v tlŽší st)'k se Slovák)') organisovanými za předsednictví Alberta Mamatrye v zmíněné
již "Slovenské Lize", a že se v druhé polovici října 19 1 5 konala
v Clevelandu společná schůze obou sdružení, na níž byla zjednána
tak zvaná »clevelandská dohoda(( . Význam této dohody spočíval v tom,
že "Slovenská Liga(( upustila od programu, jak jej hlásal mezi americkými Slováky na příklad Daxner, vymoci totiž uherským Slopl
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vákům samosprávu a svobodu politického, kulturního a hospodář
ského vývoje v rámci Uher, a přijala za zásadu úplné osamostatnění
Slováků ve vlastním státě a "spojení českého a slovenského národa
ve federativním státním svazku s úplnou samosprávou Slovenska".
Spojení amerických pokrokových Čechů a Slovál~ů k úzké spolupráci zračilo se též v blahopřání, jež "Slovenská Liga" zaslala prof.
T. G. Masarykovi do Londýna k jeho vstupní přednášce na londýnské universitě a v němž Masaryka také žádala, "aby nezapomínal
Slováků, bojujících v bratrské shodě s Čechy pro naši národní svobodu a nezávislost". Konečně pak velmi důležitou událostí pro
organisaci zahraničního odboje v Americe byl příjezd bratra dra
Ed. Beneše, učitele Vojty Beneše z vlasti, který byl k revoluční práci
ve Spojených státech vyslán v polovici r. 1915 pražskou "Maffií"
pod záminkou studia amerických zřízení humanitních. K prvnímu jeho veřejnému vystoupení došlo na začátku listopadu 1915,
kdy dostal zprávu o šťastném útěku svého bratra z Rakouska a
zmocnění, aby zahájil revoluční činnost ve smyslu svého pravého
poslání.
Současně s touto organisací československého zahraničního odboje v Americe po stránce politické a finanční vznikla myšlenka
postaviti z amerických Čechů vojenskj oddíl) který by se činně
uplatnil na bojišti ve vojsku Dohody. Zřízení tohoto oddílu nebylo
ovšem v této době pro přísnou neutralitu Spojených států na jejich
půdě možné a proto byli dobrovolníci odkázáni na sousední britsImu Kanadu. Více než tři sta nadšených českých a slovenských
mladých mužů, z velké části členů chicagského "Sokola", odvážilo
se na výzvu Jar. Císare, Jos. Tvrzického, Vojty Beneše, redaktora
K. Vinklárka a jiných nebezpečného podniku a přešlo kanadské
hranice. Připojili se k českým dobrovolníkům kanadským z osady
Michel-Natalu (Britská Columbie) a utvořili s nimi 22}. prapor v kanadské armádě) jehož garnisonou s e stal Portage la Prairie (Mani~o ba).
Ke konci dubna 1917 opustili pak americkou půdu a byli převezeni
na západní bojiště do Francie, kde statečně bojovali ve Flandrech.
Sjednocení amerických Čechů a Slováků mělo velkou důleži
tost i pro první ojicielní veřejné politické ~'ystoupení československého
zahraničního odboje, jež Masaryk chystal od jara r. 1915 a k němuž

došlo jménem" Českého komitétu zahraničního" v polovici Estop.adu téhož roku. Toto památné prohlášení vedle tří zástupců amenc:kých Cechů podepsali také dva zástupci americké "Slovenské
Ligy". Bylo to znamení, že Slováci usilují dobýti národní a politické svobody v neju~ším svazku apevné jednotě se svými bratry
Č~chy.

o'

ÚTĚK DRA E. BENEŠE ZA HRANl CE.

PROHLÁŠENí "ČESKÉHO KOMITÉTU ZAHRANIČNíHO"
PROTI RAKOUSKU-UHERSKU 14. LISTOPADU 1915

pr~gramová rieujasněnost, ba bezradnost, kterou zjistil při své
návšt~~ě Paříže a Londýna v druhé polovici dubna 1915 na rozho-

dujícícnmístech Francie a Anglie, pobádala Masaryka, aby český
odboj vystoupil co nejdříve také politicky. Proto po
oslavách Husových dal rozeslati všem význačnějším českosloven
ským si61kům v zemích spojeneckých aneutrálnich oběžník se
žádostJc;>';~byoznačilysvé zástupce, jejichž jménem bylo by chystané
~§~lí proti Rakous ku- Uhersku podepsáno. J eden z těchto
s.ěžníků, zaslaný počátkem srpna českému spolku do hlavního
města Bulharska Sofle, padl do rukou rakouské policie, odkudž
vešel podzemní cestou též ve známost pražské "Maffie". Z Prahy
sice již dva měsice před tím obdržel Masaryk s poslancem Dtirichem prostřednictvím "Maffie" zásadní svolení českjch politiků, že
mohou vystoupiti jménem národa, a slib, že jejich veřejná revoluční
akce nebude českými poslanci Ca aspoň částí tisku) vyvracována
(desavouována), ale zároveň bylo žádáno, aby se s vystoupením
ještě nějaký čas posečkalo.
.
Zatím však na český národ dopadala rána za ranou pokračují
cíbo pronásledování. Zatčením dra K. Kramáře, dra J. Scheinera
a dra A. Rašína byla "Maffie" zbavena nejvýznačnějšich svých
členů (od jara 1915 se činnosti "Maffie" účastnil též dr. B. Franta)
a hrozilo nebezpečí, že bude zatčen také dr. E. Beneš, a to tím spíše,
když pražská policie na začátku srpna 1915 obdržela zprávu o přízahraniční
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jezdu jeho bratra Vojty Beneše do Ameriky a jala se ho stopovat~.
Proto se Beneš rozhodl uprchnouti včas za hranice, což se n:u dík při
spění jeho kolegy ze studií, vojenského lékaře K. Amerbnga, podařilo. Dne 1. září I915 převedl ho jeho přítel u Aše přes česko-ba-

amostatnost" a obstarával tajné spojení s Prahou, dru E. Benešovi

~yla určena za působiště Paříž a Masa1Jlk hodlal se přesídliti a pů

sobiti v Londýně;
poslanec Durich,
který se chystal do
Ruska)

měl zůstati

prozatím ve Švýcařích do té doby,
až by obdržel od
ruské vlády povolení k cestě, o něž
žádal. Důležité
bylo také, že Beneš přivezl s sebou
z Prahy schválenj
text prohlášení proti
Rakousku -Uhersku)

takže k vystoupení zahraničního
odboje mohlo dojíti již v krátké
době.

Dne 5.
Ed. Beneš ve své péízské pracot'J1ě.

vorské hranice a 3. září ráno po několikahodieové prohlídce ně
meckými vojáky byl již dr. Beneš v bezpečí na švýcarské půdě~
o deváté hodině večerní téhož dne se sešel v ženevské restauraCI
Eaux-Vives s Masarykem.
Příchodem Benešovým dostalo se Masarykovi porrocnika velmi
cenného a houževnatě pracovitébo; shoda jejich světového názoru
vzájemnou spolupráci nadmíru usnadňovala. Tím také nadešla
chvile, kdy Masaryk mohl bez nesnází opustiti Švýcary a odebrati
se podle svého přání do Londýna. Ulohy~yb' rozděleny takto: dr. L.
Sychrava zůstal ve Svjcařích s úkolem, aby tu řídil" Ceskoslovenskou

září

r.

I9I5 opustil Ma-

saryk, proti nč
muž o měsíc dříve zavedly vojenČeskj Jilm v Londjl1é
ské úřady rakous(spolkot'é sHedisko londjmkjch Čechů, l1avštčvoMllé I) I. I9IJ
ko-uherské trestní
az "9 16 často Masarykem a anglickjmi p,'átdi českého národa).
řízení pro vele• v .
,
zradu, Zenevu a odjel nejprve do Pař}~e, k~n:ž. bovzav~elwhk dm
následoval také dr. Beneš. Zde mělo by tl def1n1tlvn~ pnpraveno I:?
poradě s Denisem a za souhlasu s českými kolonls~y ve F~~n;ll,
Anglii, Rusku a Americe politické veřej.né vrtoupem zahra~'l1cn1ho
odboje. Sjednati potře bné podrobnost!, s tlmto, ~f~toupemm. sp,<::
jené, bylo prvním úkolem Benešovým, neboť pz ke LoncI zan
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odjel Masaryk do Londýna, kde vedle práce politické měl se ujati
na londýnské universitě (King's College) profesury sociologie a
slovanské literatury, která mu byla udělena hlavně přičiněním
Steedovým a \'X7atsonovým. K jmenování Masarykově profesorem na
londjnské universitě došlo skoro v téže době, kdy byl Masaryk pro
velezradu vídeňskou vládou zbaven profesury na pražské uni-

mamte!ll) který byl dobrým znalcem poměrů Rakouska-Uherska

jako autor spisu o rakousko-uherském dualismu a pro své znalosti
byl přidělen za války zpravodajskému oddělení francouzského mi-

versitě.

Za předmět své první Přednášky) která se konala 19' října I91 5,
zvolil si Masaryk postavení malých národů v evropské krisia ukázal
v ní shromáZděnému posluchačstvu na podstatu politiky Německa
a Ruska, jakož i na postavení národů v habsburské monarchii. Jeho
vývody dokazovaly, že hlavním úkolem světové války jest rozbíti
Rakousko- Uhersko, jehož národové mají právo na samostatný život
státní a kulturní. Tato přednáška byla prvním větším politickým
úspěchem našeho zahraničního odboje. Její předsednictví podle
angEckél1cp·zPůsobu vzal na sebe sám ministerský předseda britské
říše He~ert ASCjuith, a když se pr? nemoc nemohl dostaviti (byl
zastupovan Lordem Robertem Cecllem), zaslal dopis významného
obsahu. Vítal jím Masaryka "jakožto profesora, jenž svým nadáním
a, svým věděním se těší tak velikému vlivu ve světě slovanském ,
i'jakožto muže, jehož vlastností, jehož přímosti, odvahy a vůle si
nejvýš vážíme" a vyslovoval přesvě4čení, že "jeho přítomnost zde
vytvoří další pouto mezi námdy Ri.Íslťa a Velké Britanie". List na
~,ávě:u obsahsval významné prohlášení, že "především bojují SpoJenc! za samostatnost malých národů, aby ~ chráněni před tyranií
mocnějších sousedů - mohli v budoucnosti volně rozvíjeti své
bytí a svá zřízení národní". Masarykova přednáška vyšla tiskem
v anglickém originálu a francouzském překladu a zabýval se jí
hodně také novinářský a časopisecký tisk. Masaryk vnukával tak
státům Dohody svůj velký program přestavby celé Evropy. Pokračoval tak v tom, co začal svými memorandy k spojeneckým
vládám v říjnu 1914 a v dubnu I9I 5.
V téže době započal v Paříži se skrovnými prostředky a za své
peníze svou zahraniční revoluční práci dr. Beneš} využívaje známostí
s kruhy vědeckými a socialistickými, jež si zjednal před válkou za
svých studií ve Francii. Vstoupil nejprve ve styk s prof. L. Eisen-

nisterstva války, a nabídl mu zprávy, jeZ dostával z Prahy. Eisenmann seznámil ho s úředníky ministerstva války, kteří Benešovi
poskytli cennou výhodu, že mu mohly býti od dra Sychravy posílány zásilky ze Švýcar bezpečnou úřední cestou. Současně obnovil
dr. Beneš styky s předákem francouzských sociaEstůAlbertem Tho"JaSetll _, jenž zastával tehdy důležité úřední místo ministra munice.
Také jeho prostřednictvím získal nové známosti. Zvlášť pak cenným bylo Benešovo seznámení s ředitelem zahraniční politiky velkého francouzského listu "Journal des Débats" Augustem Gauvainem) který byl od počátku války rozhodným nepřítelem RakouskaUherska a stal se tak přirozeným a upřímným spojencem českého
zahraničního odboje v úsilí po rozbití habsburské monarchie.

51 6

517

POpl'm'Y srbského občanského obyvatelstva rdkouslými voják)'.

PROHLAšENÍ ZE 14. LISTOPADU 1915

Jak Masarykova vstupní přednáška na "King's College", tak
první orientační pochůzky Benešovy v Paříži dály se pod kormutlivým dojmem slovanské zrady bulharského krále a vlády, která
v polovici října 1915 vypověděla válku hrdinnému Srbsku, což
mělo vkrátce za následek úplné zhroucení vojenského odporu
srbského národa. Proto tím tíže doléhalo na vůdce českého zahraničního odboje poznání, že JJnárod českj) naše minulost, naše postavení v Rakousku i naše tužby do budoucnosti - to byl v záPadních
státechmznámjsvět". Toto poznání dovršovaly pak opětované výtky,
které se proti Cechům pronášely nejen v kruzích francouzských a
anglických, nýbrž i ruských, a v nichž se - do velké míry právem - vyslovoval podiv nad dosavadní trpností politických vůdců
národa, hlavně pak nad jejich setrváním v Rakousku. Tak ruský
vyslanec Bibikov řekl otevřeně dru Benešovi: "V okamžiku války
vaši Edéměli být u nás a jednat a vystoupit veřejně. Měli jste mit
více odvahy. Kramář, ač poslední dobou v Rusku diskreditován
svou rakušáckou politikou, přece měl odejít a také jiní. A vy dodnes nic. Chceme něco positivního od vás, nejen samé řeči o sympatiích ... Vůbec příliš spoléháte na Rusy, že vám to pro nic za nic
,udělají. Hled'te, co stojí samostatnost Belgii a Srbsko. U nás v Rusku
a i jinde ani vás řádně neznají. Dělali jste strašné chyby a svou
pasivností děláte nyní další." Tak vymstívaly se následkY bezrad'losti)
která se na počátku války zmocnila politickjch vůdců českého národa)
a důvěřivosti, že bez obětí přinese ruské vojsko svobodu českému
národu.
Za tohoto stavu došlo konečně k veřejnému politickému vystoupení zahraničního odboje. Původní text připraveného manifestu, jenž byl sch válen Prahou, zdál se Denisovi nevhodný pro
francouzskou veřejnost, poněvadž byl příliš "historický a slohově
suchý", a proto byl jím za Masarykova souhlasu upraven. V koloniích vyskytly se také spory o to, které osoby mají prohlášení podepsati. Posléze však byly všechny nesnáze odstraněny a tak v neděli,
I4· listopadu I9 I J, vyšlo současně v Zenevě, Paříži a v českoame
rických listech (v Rusku o něco později zdržením pošty) památné
prohlášení J)Ceského komitétu zahraničního(( (úplné znění textu v přilo
zeném snímku). Jim prohlásil československý národ, že se připoProhlálení "Českého komitétu zahraničního(( ze I4. listopadu I9 I J.
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juje k národům slovanským a státům Dohody a vyhlašuje boj na
život a na smrt habsburské monarchii, na níž spočívá vina z rozpoutání války a která·se stala nástrojem dobyvačné politiky Ně
mecka. Manifest líčil také boj československého národa s Vídní a
Budapeští před válkou a pronásledování za války a zdůrazňoval
historické právo českého národa na samostatný život státní a jeho
rozhodnutí dobýti si opět samostatnosti; ohlašoval konečně pád
habsburské říše a vytvoření samostatného státu československého
za jisté a nezbytné.
"Prohlášení" bylo podepsáno v čele T. G. Masarykem aJ. Dtirichem, kteří jako poslanci zastupovali český národ ve vlasti, a za
nimi následovaly podpisy zástupců českých kolonií v Rusku (Bob.
Cer mák a Bohdan Pavlů), v Paříži (F~ant. Kupka a Ant. Veselý),
v Anglii (J. Sýkora a Frant. Kopecký) a v Americe (za Cechy: L.
Fisber, K. Pergler a E. Voska, za Slováky pak: Albert Mamatey
a Frant. Daxner), celkem třináct osob; zástupci kolonií švýcarských
chyběli proto, aby jim v neutrální zemi nevzešlt z účasti na revolučním projevu nesnáze. Bylo vydáno jménem "Ceského komitétu
zahraničního", který však nebyl ústřední trvalou organisací, jež se
vytvořila teprve později. "Uveřejněním manifestu," jak praví Ma~.~ryk, "začal náš odboj oficielně. Byl to rozhodný krok první, veřejný a slavnostní, vykonaný v dohodě s domácími politiky a tudíž
odpovědný před národem a před budoucností. Cesty zpátky už
nebylo. Krokem tím se začíná fáze naší organisované zahraniční
činnosti. "
V širší francouzské a anglické veřejnosti, kterou právě rozechvíval strašlivý' osud Srbska, nevzbudil sice z tobo důvodu
český projev větší pozornosti, ~č mnobé listy přinesly o něm zprávu, politikové však jebovýznam a cenu zvážili dobře. A. Gauvain
napsalo něm v "Journal des Débats": "S obvyklou svou otevře
ností a odvahou chtějí Cechové zaujmouti stanovisko již od této
chvíle. Mají pro to své důvody. Nejsou to dravci, kteří se vrbají
jen na zdechliny. V hodinu největšího nebezpečí místo aby seděli
hezky zticha podle špatnébo příkladu některých jiných národů,
řadí se rozbodně po bok obbájců veškeré svobody ... Jeto veliká
odvaha. Jeto snad také veliká obezřelost. .. Vůle Cecbů je nepo

ochvějnáa

v takovém případě vůle časem provede všechno. Dnešní
válka je též zápasem vůlí. Pro konečný úspěch není lhostejno že
vůle Cecbů je sjednocena s vůlí naší."
'

PRVN10SPECHY
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČN1HO ODBOJE
(OD LISTOPADU 19J5 DO BŘEZNA 1917)

ČESKÝ LEV VE SPÁRECH HABSBURSKÉHO ORLA.

KONEC VLÁDY CíSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA 1.

Vojenská bilance Německa a Rakouska-Uherska ke konci r. l!JIJ
byla zn~čr;,ě př~z,niv~. Ruská armáda byla vržena po několikaměsíč
mm bOjl az o tlS1C kllometJů dále na východ, německé i rakouskou~1erské území bylo prostd ~epřítel~ a naopak široký p1!uh západmbo Ruska byl obsazen VOjskem Ustředních mocností. Přes to
však ani tak veliký úspěch rozhodnutí nepřinesl. Na ohromné
ploše carské ve~~ří,še se z.t.~á:a půdy nep~ci~ov~la tak citelně, jako
t,omu bylo na pnych bOJ1stlcb, kde kazdy kllometr postupu či
ustup u znamenal pozoruhodný prospěch nebo ztrátu; stejně pak
r~l,Oh,l~ R~sko. mnohem lehčeji než ostatní jeho spojenci nebo protlVn~C1 o:e!etl ?en::~l.ého ,fočtu svých vojáků, kteři padli do zajeti,
ponevadz Je pn Vysl sveho obyvatelstva mohlo snadno nahraditi.
Opakova~a s~ situace z.Napoleonova taženi r. I8I3 proti Rusku,
kdy ruske VOjsko bylo Slce poraženo, ale ruská říše nebyla při tom
přemožena. Vskutku pak, jak se ukázalo po roce, daleko větší nebezpečí hrozilo Rusku od jeho poměrů vnitřních, které dokázaly
to, čeho nemohla dosáhnouti armáda německá, vynikajíd daleko
nad ruskou bohatosti výzbroje, spolehlivostí velitelů a možností
~ycl:l ých přesunů., A t,ak r:ěmecký a rak;msk?-uherský vojenský
uspech byl zkalovan Hm, ze se Rusko pres citelnou porážku nedtilo přemoženo ani nežádalo o mír a naopak sbíralo sHyk novému

.
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která byla jejich válečným cílem stejně jako území jižního Tyrol,ska, tak zvané Tridentsko (Trentino). Celkem došlo již v druhé
polovici r. 1915 ke třem větším bitvám na Soči, jež však Italům
nepřinesly

T'CSflice, zaPáletiá ustupujícím rttskjm vojsléť!lt.

odporu. Území obležené pevnosti, jíž se Německo a RakouskoU!1ersko podobalo, se sice zvětšilo, nezlepšily se však její prostredky obranné a hospodářské; vážné důsledky toho se objevovaly
na všech stranách.
Půlleté vál~ení na italském bojišti nevyznačovalo se mimořádnými
a rozhodujícími událostmi. Úspěcbem Rakouska-Uherska ';šak
bylo, že dvoumilionová italská armáda, vedená generálem Cadornou
nezísk~la zn~čnější.ch úspěchů; přední příčinou toho bylo, že po~
stupu l~~lskeho vOJ,ska kladla v cestu ~ěžce p~ekonatelné překážky
sama pnroda, ktera rakousko-uherskemu vOjsku poskytovala při
r~ze~?~.v~ pevnou <?chranu zejména v krajinách alpských. NejdulezlteJslm,bodem}t~lské f~onty s~ stal úse~( na řece Soči (Isonzo),
kudy Italove se snazlh pro111knoutl a dobýt! měst Gorice a Terstu.

pozoruhodněj

šího prospěchu. Sice italské V( jsko bojovalo v této
době vesměs na rakouskouherské půdě, leč to nemělo rozllodujícího významu. Jak Německo, tak i
Rakousko- Uhersko ostatně
považovaly s počátku italsImu frontu za méně významl~OU, kde k jejich vítěz
ství může dojíti až naposledy, až by bylo nejprve
poraženo buď Rusko nebo
Francie. O tom, že dosáhnou plného vítězství, nebylo mezi vůdčími vojenskými osobnostll1i Ústřed
ních mocností ještě ani v
těchto dobách nejmenší pochyby.
Generál Cadvma,
Po porážce Rusů se
soustředila hlavní pozornost Něrr:ecka Da Srbsko, které od počátku války hrdinně odolávalo značné čísch~é převaze rakouskouherskébo vojska a odňalo mu slavně i ty zisky, jichž generál
Potiorek dobyl v listopadu a na začátku prosince r. 19I4- Jako
v Haliči, tak i na srbské frontě ukázalo rakousko-uherské vojenské. velení vesměs naprostou nescbopnost a proto organisaci Zamýšleného novéllo útoku na Srbsko vzali nyní do rukou němečtí
generálové. Vedení výpravy bylo svěřeno generálovi Macke12SeJlovi,
jenž svou energii a vůdcovský talent ukázal před tím na ruském
bojišti. Výprava byla, jak už vzpomenuto, připravena také politicky
získáním Bulharska pro Ústřední mocnosti, jehož zrada na slovanské
523
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myšlence - hlavními původci zrady byl bulharský král Ferdinand
z Koburgu a ministerský předseda Vas. Radoslavov - přispěla
k potomnímu zhroucení Srbska nemálo. Předním důvodem k útoku na Srbsko byla snaha odstraniti překážku, která až dosud bránila spojení Německa
a Rakous ka- Uherska s Tureckem. Turecko mohlo ze
svých malcasijských provincií dodati Ústředním mocnostem potraviny a suroviny,
jichž tyto postrádaly (obzvláště vlnu, bavlnu a měděnou
rudu) a naopak potřebovalo
od svých spojenců zbraní
a střeliva, aby mohlo vésti
úspěšněji válku s Anglií na
asijské půdě. Proto Mackensen připravil pečlivě plán
útoku, jebož se účastnila vojska celébo ))C~yřspolkf/( (t. j.
Německa, Rakouska- Uherska, Bulharska a Turecka),
zejména pak soustředil k ně
mu podle svého zvyku velké
Německá protisrbská pohlednice l'ídeiíského pŮi'OdN
množství dělostřelectva.
("Bázeň a úZkost krále Petra").
Utok proti Srbsku počal na
počátku října 1915 ostřelová
ním Bělehradu, jenž po několikadenní zoufalé obraně padl strašlivě
zpustošen do rukou rakousko-uherského a německého vojska,
které v drtivé přesile přešlo na několika místech Dunaj a Sávu.
Zrada Bulbarska znemožnila srbskétY'u vojsku ústup směrem k Soluni, kde se opožděně vyloďovala pomocná armáda francouzská,
vedená generálem M. Sarrailem, a tak musilo, bráníc hrdinně pod
velením vojvody Putnika každou píď otčiny, ustupovati směrem
, k Albanii. Po dvou měsících byla katastrofa Srbska (popisuje ji vý524
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stižně a dojímavě mimo jiné znamenitý srbský romanopisec B.
Nušié v díle: ,,19I5") dokonána. Úzkým horským průsmykem
ustoupily zbytky srbské armády, která před tím zničila největší
část své dělostřelecké výzbroje, množství srbského lidu i vojenští
zajatci do albánských hor a za nevýslovných strastí dospěli posléze
na pobřeží Jaderského moře, do
Skadru a Drače. Jejich dočas
ným útulkem se stal ostrov Korfu, kde se usídlila též srbská vláda. Mimo Recko celý Balkánský
poloostrov se octl v moci a pod
vlivem Ústředních mocností,
které ihned zahájily v zdeptaném Srbsku násilnický režim;
Soluň s okolím zůstala ovšem v
moci armády Sarrailovy. Po pádu
Srbska následoval v lednu 19I6
také pád Cemé H01J' a rakouskouherské vojsko vstoupilo i na
půdu Albanie. Svědkem srbské
katastrofy byl také M. R. Štefánik, poručík-letec francouzského vojska.
Vrchní velite! srbské armád)' l'ojz,oda Fl4l!úk.
Strašlizj přechod Albanií prodě
lalo též lllnožství českjcb vojáků)
kteří upadli před tím do srbského zajetía jež ustupující armáda vzala s sebou. Očitý svědek hrůz tohoto pochodu) Karel Podrabský,
vypisuje je takto: " Utrpení toboto pochodu (jejž zajatci nastoupili
v polovici října 1915) nelze vylíčit. Na cestě jsme nebyli vůbec
stravováni. Nebylo z čeho. Každý se živil jako divá zvěř na vlastní
pěst. Vrbali jsme se na to, co jsme našli na polích. Trhali jsme poslední zbytky zelí a tuHnu, žvýkali jsme trávu, listí a kůru se stromů, a kdekoli jsme našli nějaké zdechlé zvíře, vrhli jsme se na ně,
a kdo mohl, řezal z něho kusy masa, jež polykal syrové. Většina
nás měla na nohou jenom hadry; chatrný oblek byl úplně roztrhán.
Kam jsme večer přišli, tam jsme venku na poli lehli. Skoro celý ,
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ten čas pršelo, takže jsme často v noci nezamhouřili ani oka a na
kost promočeni musili jsme ráno nastoupiti další pochod. Kdo ráno
nemohl vstát a neměl sil jíti dále, zahynul bez pomoci. Takovýmto způsobem zahynulo přes
I 5.000 mužů. Cesta za námi
byla pokryta zmučenými a na
kost vyhublými mrtvolami, jejichž jmen nikdo nikdy nezjistí. Mrtvoly ty zůstaly nepohřbeny a staly se kořistí zvířat. Pak přišly ještě mrazy sněhy a ledy! V stavu nevý-

když řeka trochu opadla. Předtím došlo mezi námi k hrozným
výjevům, kde lidé přestávali býti lidmi. Když nebylo vůbec ničeho k jídlu, vrhal se člověk na člověka a řezali si maso z těla.
Došl? i k takovým případům, že ten nebo onen člověk, který slabostl klesl, stal se obětí druhých. Ti vytáhli nože a řezali mu maso

slovně zbědovaném, polona~í

jako kostlivci, více zvířata nežli
lidé, došli jsme konečně až k
Dračí, kde jsme každý dostal
na misce asi kilogram syrové
mouky. Jinak vůbec ni~ teplého. Z mouky jsme si udělali
několik placek, jiní zase si natrhali jakési bobule divokého
česneku, nabrali si trochu špinavé vody a z toho si uvařili
tekutinu, kterou se sytili.
Srbskj generál B. fallkovié.
Z Drače jsme pak šli do Va. .
,.
Iony, kde jsme měli býti převza~l. ~t~lskym ,VOJskem. Tam dostoupilo naše utrpení vrcholu.
Prozlh Jsme sceny, které nemají sobě rovných v žádném románu
a kterých si nevymaluje ani nejsmělejší lidská fantasie. Před Valonou nastaly veliké deště. Reka se tam ohromně rozvodnila takže
přechod přes ni byl ne.možný. Tam jsme byli 17 dní až po k~tníky
a koler:a ve :~d~ a bažl:1ách. V prvních dnech jsme ztrávili všechno, co Jsme J.este nalezlI v močálech a na polích. Všelijaké kořeny,
lodyhy rostlIn a. podo.bně .. Ale pak se nás zmocnila panická hrůza.
• Za rekou bylo ~lce v~J~kov~talské, ale to nám nemohlo po lanu pontonem poslat Vice nezlI nepkou bednu sucharů. A to teprve tehdy,

ještě zaživa z těla
.
a toto lidské maso
trhali zuby jako
šelmy a polykali
i s krví! Hrůzy,
které jsme tu viděli, byly takové,
že jsme div nezešíleli a navzájem
se nepovraždili.
Teprve když voda
opadla, byli jsme
na italských pontonech převezeni
na druhou stranu,
kde se nám konečPrr-haJící srbs,!e,é obyvatels/i'O.
ně dostalo vařené
stravy, polévky a masa, jež se tu vařilo v kotlich, kávy i koňaku.
Ale mnoho lidí to již nesneslo, a sotva něco pojedli, počali zvracet
a klesali mrtví k zemi.
Kolik pak lidí našich zahynulo v močálech za řekou, nelze ani
spočítati. To byl jeden jediný hřbitov. Nás ostatní, kteří jsme
zbyli, naložili dne 23. prosince I9I 5 ve Valoně na italské lodi a dcpravili dne 30. prosince I915 na ostrov Asinaro. Byla to i po lodi
c.esta nevýslovně smutná. Italská strava byla na lodi dobrá, ale vel1ké množství našich lidí bylo již přes to ztraceno. Umírali na 10~Hch h~omadně a ve dne i v noci byly mrtvoly házeny do moře, 5°
1 80 za Jeden den. Polovička zajatců tam zahynula ... Naše utrpení
tím ovšem skončeno nebylo, protože ohromný počet nás ulehl na
celé měsíce v rozličných nemocnicích. Rádily mezi námi úplavice,
tyfus, cholera, tuberkulosa a všechny možné nakažlivé nemoci!
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I zde zahynulo mnoho lidí, po nichž dnes není ani p~m~tky. A~i
jejich jména nezůstala zachována. Na světě nebylo zaj1ste, trage~he
větší než tato, V niž národ srbský zachraňoval zbytky svych vOjsk
v'v
í . . ."
pro sve, b u doUC!' VZ 1nlsen
,
Leč všechny tyto úspěchy německých a rakousko-uher~kych
zbraní nepřinesly ani prospěchu politického ani ulehčení sItuace
. hospodářské. Ve
státech Dohody nebylo ani po ruském
ústupu ani po pádu
Srbskaochoty k míruaspojeníÚstřed

ních mocností s Tureckem nemohlo v
nich odstraniti ne, dostatek surovin a
potravin, A tak vyživovací poměry
v zemích habsburské říše byly roku
Zmrzl.f pojÍti za srbs.k!ho I1stllpU Alba/dí.
19 16 jen zhoršeným vydáním strastiplných poměrů, které nastaly již roku předešlého.
.
Vídeňská ministerstva, zemská místodržitelství a okresní hejtmanství vydá vala neustále nePřehledné množsflJí rozkazů a nařízení
o úpravě vjŽivy cil;ilního obyvatelstv~. Každým nO':ý~1v opatř~?í~,:;
dosavadní stav zhoršoval a skutecnost pak byla jeste neutesene)Sl,
poněvadž se papírovými rozkazy ,nikdo nemobl ?,as,Ytiti ~ni ne~
mohlo býti opatřeno potřebné mln1n;.um k uspokoJ1vemu~.asoben1
lidu. Přes neustálé zostřování předpISŮ o výrobě a prodeJ! chleba
a mouky se projevoval nedostatek mouky stále více a více, jemuž
neodpomohla ani nová úprava ve vydávání ,,~hlebenek" ~d ú~o~a
I916 (od té doby byly vydávány "chlebe?ky" Jen na dobu ctrnactldenní a týdenní normální konsum pro jednu osobu byl stanoven
takto: jeden bochníček chleba ve váze I'z6kg a 50 dkg mouky
- pro osoby těžce pracující byl úřední příděl o něco větší); stejně
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nebyla učiněna přítrž znehodnocování a falšování mouky rozlič
nými nejedlými, ba škodlivými přísadami, jako pilinami, vápencem
atd., což se projevovalo i na jakosti
chleba, Podobně
byly falšovány i jiné potraviny, zej ména různé tak
'1vk~ «
zvane, "nafJraz
za potraviny - rozmanité "konservy", "extrakty" a
"esence"-, které
nesvědomití ob.,
chodníci počali v
této do bě vyrá běti
u velkém množství a nabízeli je
o bzvláště jako dárkyvojínům vpoli.
A jako mouky, byl
i nedostatek brambor, jejichž cena
stoupala úředně a
tím více vobchodu nezákonném
("pod rukou ").
Stejně bylo is mlékem) nebo ť n uce- Řádění ra.kous.k.fch l'ojákti v královském paláci (konůku) v Bělehradě.
nvmi rekvisicemi
d~bytka pro armádu ubývalo dojných krav; tím byla ohrožena
zejména výživa dětí. Sice již v listopadu I915 bylo vydáno naří
zení, které "upravovalo" spotřebu mléka, zakazovalo výrobu
a prodej smetany (pro venkov bylo zakázáno také krmiti teplýn;.
mlékem telata a vepře starší šesti neděl) a zavádělo nucený prodej
mléka, a v září r. I916 byly dosavadní předpisy ještě zostřeny (zříObrázkové

dějiny

naší samostatnosti 34.
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zeny také zvláštní úřadovny pro zásobování mlékem)} ale všechno
úřední rozdělování, přidělování, a zakazování zůstávalo z velké
části jen na papíře. Jako mléka, ubývalo ze vzpomenutého dů
vodu i masa. Jeho nedostatku chtěly úřady čeliti tím, že zavedly
tak zvané JJbezmasé(( dni) kdy se maso nesmělo nejen prodávati,
nýbrž také vařiti jak v hostir:cích tak i v domácnostech; nejprve
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Skutečná pohroma nastala pro pijáky piva. Již od
r. 1915 neustále
stoupala cena piva
(též dávka z něho
zvýšena) a s podstatným omez ením přídělu ječ
mene pivovarům
byl od září 19 16
omezen prodej piva
(v té době opět
zdraženého) v hostincích a ve výče
pech na čtyři hodinyvečerní(vne
děli o něco déle)

a jedné oso bě nebýti za tuto
dobu vydáno více
než I litr. Toto
nařízeni zasadilo
hostinské živnosti, před válkou
kvetoucí, těžkou
ránu. Tento stav
nemohlo zlepšiti
ani to, když také
pivovary sáhly při
Plakát čtvrté "t'álečné půjčky".
výrobě piva k "náhražkám" (vařily
pivo "z košťat", jak si bývalí labužníci odlehčovali); následek
toho byl, že se rozmohlo značně vařeni piva v domácnostech. Vů
bec hostince se staly místy velmi nehostinými, neboť nesměl se
v nich hostům předkládati ani chléb; nedostatek uhlí v zimních
smělo

Z ukmfnosfí rakot/ského tJojska v Srbskt/: pOIJrav)' občal1Ského ob)'pate!stva.

bylo těchto "bezmasých" dnů dva (středa a pátek), od začátku
září 1916 přibyl k nim pak třetí (pondělí). Od polovice září 19 16

byly zavedeny poukázky také na omastky, tak zvané "sádlenky".
Podobně jako předešlého roku i nyní dostávalo se obyvatelstvu
úředního, k řádné výživě zhola nepostačujícího přídělu velmi
často opožděně.

Ubývalo však neustále i jiných potravin a zboží potřebného
v domácnosti. Na počátku dubna 1916 byla také vydatně snížena
spotřeba cukru zavedením poukázek na cukr, jimiž těm, kteří neměli
zásob, byl přiřčen měsíční příděl %-1 kg na jednu osobu; tuto
nedostatečnou kvotu snižovalo pak to, že poukázky na cukr byly
zároveň poukázkami na kávu, které byl rovněž naprostý nedostatek
a jejíž cena se nadmíru zvýšila. Také obchod vejci byl omezen.
53°
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měsících, jenž byl ovšem citelný j jinde, nemohl je :rčiniti n~
vštěvníkům vlídnější. Konečně pak byli i kuřáci stiž~m zdr~ženzm
kulivaaomezenímjehoprodeje;od října 1916 bylo V Cechach na Jednu
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čtvrtá válečná půjčka) jejíž výnos byl o ně~o vy~ší.a čin~l okr?~l:le
čtyři

miliardy tři sta rak. korun. Rozuml se, ze 1 nym byl Clnen
veliký úřední nátlak zejména na banky a užíváno vyhrůžek, aby
částka iípisů byla co největší; ale také tentokráte neměl v česk.~m
národě nátlak a hrozby účinku a české peněžní ústavy se spokoply

Lidi místo dobytka pfi polních pracích za světové války.
"Fronta" na brambory (na Král. Vinohradech).

osobu vyměřeno 5 cigaret nebo dva doutníky denně. K tomy~ ke
všemu nutno pak připojiti vše to, co bylo výše vyloženo o VyZIVOvacích poměrech r. 1915, zejmén,a p;k o "h~ad~v~c~1" frontách,
o řetězovém obchodu a o nesmunem zdrazovam 1 nedostatku
všeho zboží s podotčením, že stav r. 1916 byl značně horší.
A stejně se stupňovaly i .přímé náro.ky s~~tu na ,obyva;elstv<;>.
Domobranecké prohlídk;y byly Sice r. 1916 Jen tnJkonan ~ake SOUpl,S
tažných psů), zato však byla v lednu 1916 rozszrena p~vzn;zosty~ v~
leČl!JÍm úkonům do J J let. V dubnu toh.o roku byl? vy~al:o n~nz~m,
že všechny oso by na vesnici jsou povInny konat1 zemedels~e eac~.
Ač třetí válečná půjčka, vypsaná v říjnu 19I5, vynesla na, ctyn m:liardy rakouských korun, byla již v dubnu 1916 vypsana nova,
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s vydáním příslušných plakátů (také tisk doporučoval upisovam
půjčky jen z donucení). Stejně pak bylo pokračováno v soupisech

a rekvisicíchrozličnjch průln.yslovjch vjrobkťJ a surovin k válečnjm potřebám
(na př. olejů, bavlny, glycerinu, mydlářského louhu atd.; vydána
také nařízení o hospodaření koží a o jejím vydělávání). Měděné
mince dvouhaléřové a niklové mince dvacetihaléřové byly staženy pro výrobu součástek ke zbraním a nahrazeny mincemi železnjmi (stříbrné a zlaté mince zmizdy z oběhu, jak podotčeno,
již na počátku války). Z úsporných důvodů byl také zaveden od
1. května do 1. října 1916 (a rovněž i v příštích letech) tak zvaný
,,letní čas" . (předcházel skutečný čas o hodinu). Své příjmy snažil
se stát roz'množiti zvyšováním daní a zaváděním nových dávek,
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většinou stiženi právě ti, kteří se válkou nesmírněobohacova1i; zejména pak byla od počátku r. 1916 zavedena
daň ze zábav. Ovšem vše to nemohlo ani zdaleka stačiti aspoň pro
nejnutnější potřeby civilní (tak na příklad jen vyživovací příspěv
ky, ač nebyly právě vysoké, pohlcovaly více než vynášely přímé

ských zemích a i armádu, když uherská vláda byla k jejím prosbám a naléháním o pomoc hluchá. O všech povinnostech selského

jimiž však nebyly

RaněJtÍ

rakoultí vojki.

daně) a zejména státní úřednictvo bylo vydáno na pospas bídě;
největší část mimořádných vydání kryl stát válečnými půjčkami
a rozmnožováním oběhu nekrytých bankovek, čímž jeho dluhy
nesmírně stoupaly a hodnota peněz se kvapem snižovala. Příznačně
charakteriso val hospodářský stav monarchie ke konci r. 1916 úřed
ní zákaz, že pro nedostatek tuků nesmějí býti o Dušičkách rozsvěcována na hřbitovech světla!

Kapitolou pro sebe byly soupisy a rekvisice obilí, mouk;)!) brambor a dobtka u obyvatelstva zemědělského (tak zvaných "samozásobitelů"). Ceský venkov měl podle představ rakouské vlády vydržovati nejen města česká, nýbrž také německá města v alp534 .

Rakouští 2Jojíni

V

maskách na ochranu proti pl.ymf/JJ.

lidu a příslušných úředních řízeních byla vydávána hotová záplava rozkazů, jimiž zemědělec byl zbavován práva na výsledky
své práce, podnikané za poměrů velmi svízelných. Stejně jako pro
obyvatelstvo městské, byla i pro venkov stanovena kvota denní
spotřeby mouky a ostatní své zásoby měli zemědělci po odečtení
obilí pro setí (po případě brambor na sadbu) pod přísnými tresty
přenechávati za maximální ceny komisionářům "Válečného obilního ústavů". Proti úředním nařízením, často nesmyslným, zabájilo
selské obyvatelstvo skrytý, ale tuhý odpor. Důvodem jeho byla
nenávist vůči habsburské monarchii stejně jako roztrpčení nad
zasabováním státu do zemědělské práce; uplatňovala se také zcela
535
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oprávněná

obava, že by po poctivém vyplnění všech předpisů nezbylo sedlákovi ani na výživu jebo rodiny, mnohdy i touha FO
větším zisku, pochopitelná při velkém rozdílu úředních cen rr:aximálních a cen, jichž se dosahovalo v nezákonném obchodu.
Zmíněný odpor selského lidu projevoval se zatajováním a skrýváním
Zásob před rekvisičními komisemi, které ve válečných letech byly
největším postrachem venkova. Jakých praktik se proti nim užívalo, vypravuje názorně rolník J. Mi.iller.
"S počátku se ochotně plnila rekvisiční povinnost z čisté li2skosti vzhledem k potřebě českého obyvatelstva mimorolnického.
Když však bylo seznáno, že český čl~věk stavěn zde až do řady
třetí, za armádu a Němce, ochabla chuť a ochota k dodávkám".
Poznání pak a zkušenost, že rekvisiční orgány jdou ve své bezohlednosti tak daleko, že se neohlížely na vlastní potřebu potravin
l i výrobce a že týž, otevřeně přiznávaje své zásoby, byl by vystaven hladu, nastal onen tichý a urputný boj: rekvisice hleděla co
nejvíce z výrobců vydříti, výrobci hleděli potřebné zásoby zachrániti. Kdo by se divil, že oprávněná snaha dostatečné, k živobytí nezbytně nutné zásoby pro vlastní potřebu zachrániti, záhy
se počala mísiti s vypočítavou ziskuchtivostí jednotlivců, když za
všeobecného nedostatku vybujel obcbod pokoutní, v němž nabízeny ceny daleko převyšující úřední ceny rekvisiční. Ze se
i v tom směru zabíhalo do výstředností a jedn~tlivci i bez úmyslů
ziskuchtivých zadržovali více potravin než bylo k výživě třeba,
mělo důvod v psychologickém důvodu: v přemrštěném strachu
z hladu. Bylo viděti, jak si těžko zaopatřovali nutné potraviny ti,
kteřinemohlisespolehnoutina vlastní zásoby. To působilo zas~ na
úzkostlivé duše, u nichž zabíhalo mnohdy do nemožnosti hromadění zásob.
Znemravňující pohnutkou, že zásoby byly zadržovány, bylo
nedodržování slova se strany samé vlády i jejích orgánů. Po žních
se vždy hlásalo: Rolníci, odevzdejte předepsaný kontingent, budete
zproštěni dalších rekvisic! Běda tomu, kdo odevzdal tolik, ponechávaje si jen nezbytnou potřebu. Pod různými záminkami snížení spotřební dávky, zvyšování kontingent~, kontribuce obilí
atd. - nepominula rekvisice nikoho, byť odevzdal sebe více i nad
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vyměřený kontingent. Proto záhy dodával každý tak, aby při všech
pozdějších rekvisicích mohl něco odevzdati jako výpalné, aby
měl pokoj a vyhnul se do mm ni prohlídce. Staly se četné případy,
že lehkověrní k slibům vlády,

odevzdavše co nejvíce obilí,
při pozdějších rekvisicích tak
byli obráni, že musili kupovati nutné obilí k výživě od
sousedů za zvýšené ceny, majíce mimo posměch a škody
to k lepšímu, že na ně od
ostatních bylo pohlíženo nevraživě; rekvisiční orgány,
počítajíce odvedené obilí na.
osetou plochu, se na takové
odvolávaly a žádaly stejné
množství i od jiných vzhledem k oseté výměře ... Stinnou stránkou při rekvisicích
byly denunciace. Jednotlivci
porušené morálky používali
této příležitosti, aby' ukojili
osobní mstu. Anonymními
D,"" faroslavPreiss.
dopisy nebo i ústním udáním k úřadům udávali své sousedy, nazDačujíce, kde tito ukryli
své zásoby. Ke cti mnohých úředníků i komisařů rekvisičních
budiž řečeno, že tyto mstivé údaje mlčky přecházeli. Mnohdy
bylo i výkonným orgánům rekvisice trpěti ostré výtky, když
na udáni vykonaná prohlídka měla výsledek, že svou povinnost neplní, a proto se zostřeným postupem hleděly těj:hto výtek
zhostiti. Takový denunciant poškodil celé obce i okresy, a mnohdy
i sebe. Někteří čeští lidé přes všechen vládní tlak si počínali rozmyslně a lidsky, naproti tomu jiní ve špatnosti své povahy použili
dané moci k týrání a trýznění i lidí nevinných a dobré vůle.
Při rekvisicich se vyvinuly dvě školy: Úřady z nasbíraných
zkušeností poučovaly rekvisiční komisaře, jak vyzráti na ty paličaté
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sedláky a odhaliti jejich ukryté zásoby. Druhá škola bylo tajemné
sdělování nově vymyšlenýcb úkrytů a praktik výrobci mezi sebor.
Zajímavé bylo, že první škola vždy pokulhávala za drubou. Odhalila-li prvnUk~ola nějaký trik, těšíc se, že ho při nejbližší rekvisíci použije, druhá se jeho použití vybnula a vymyšlen nový ...
Jakmile byly vypsány rekvisice, poslové schválně vyslaní nebo
příležitostní přivezli z obce, kde se rekvisice nejdříve konala,
zprávy, po čem komisaři jdou, kde hledají nejvíce, zda možno
se vyhnouti jistou dávkou domovní prohlídce, jsou-li přísní či
neteční atd. Úřady hleděly vždy rozvrh a počátek rekvisic utajiti,
avšak nikdy se jim to nepodařilo. Křesťanští komisionáři s náležitou opatrností vyzradili plán rekvisic obecním starostům,
a i v obcích, kde měli židovské komisionáře, dověděli se oklikou
den rekvisic. Nato nastal v obci horečný ruch. Podle došlých
zpráv se zařizoval každý dům k přijetí nevítaných hostů. Nejhůře
bývaly na tom ty obce, které byly nejdříve přepadeny, v obci opět
ta čísla, kam se šlo nejdříve. Avšak sami lidé při rekvisidch nápomocní, ať asistující vojsko nebo četnictvo, komisionář nebo sám
předseda rekvisiční komise obyčejně prostřednictvím obecních
orgánů, starostů a radnícb, dali pokyny, aby to "klaplo!" ... Nebylo v celém systému rekvisičním od začátku poctivosti, a jed
demoralisace se průběhem války šířil z něho na vše strany ...
Nejčastějším úkrytem zásob byla půda, slamou naplněná. Tato
schovávačka byla nejdříve kompromitována, a když na některých
místech sláma z celé půdy byla vyházena a zásoby vybrány, přestalo
se jí používati. Stateční vojíni místo do nepřátel píchali šavlemi
a bodly do nevinné slámy. Ve stodolách, slamou naplněnýcb, pod
plevami a úhrabky byla též obvyklá skrýš. Oblíbené místo úkrytů
bylo proto ve stodole. Co se lidé nahmoždili taháním pytlů do
výše! Zúmyslně ztížený výstup na půdy nebo patra měl chrániti
skryté zásoby. Stalo se vícekráte, že se pan komisař, zvlášť horlivý,
chatrným stropem propadl do stáje. Někde vymlácené obilí vysypali na snopy ve vrstvě a opět snopy přikryli, jinde opět zrna
smíchali do plev nebo úhrabků. Při všech těchto skrývačkách se
měly nejlépe myši, které mimo obilí a mouku zničily množství
pytlů.
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Oblíbeným úkrytem byla též mrva na dvoře, ve stozích a kompostech na poli, pod dřívím a roštím, ve chlévě v míchárnách pod
řezankou, v keřích na zahradách, v úrodě na poli. Toto
byly tak úkryty všeobecné.
Byly také zvláštní. Tajné sklepy zvlášť k tomu zřízené nebo
přizpůsobené, místnosti bez
vchodu a oken, pod podlahou
sýpek i obydlí, mezi dvojitými stropy, v komíně, ve
chlebové peci, v nábytku a
postelích - na té ležel obyčejněskutečný nebo domnělý
"nemocný"; vsudechna dvoře i v kolně, ve voznicích na
vodu, na vozech (tento trik
byl též brzy prozrazen), v parních mlátičkách, v jamách s
brambory, na půdách kostelů
i kaplí, v sakristiích i za oltářem, v umrlčích komorách,
v lesích pod listím, ve zříce
ninách a opuštěných staveních, a bůh ví kde ještě. Tam
"VěŽ smrti"
všude oprávněný i přemrště
vojemkého vězení ve Vídni) v níž doéaSflě pob]lo
mnoho éeskjch lidí za světové války.
ný strach ukrýval potraviny.
Mnobo se jich zkazilo, lidé se
s tím natabali, nabmoždili, pytle sežraly myši nebo shnily - tu
i tam se zloději podařil vydatný a snadný lup. Zvláštností jistě
zůstane, že k utajení zásob bylo užito i toho způsobu, že v den
rekvisice bylo naloženo obilí nebo mouka na vůz a nastoupena
okružní cesta, aby se večer zase vrátil. Když však hlídky, patrolující v kraji, povozy prohlížely, byl tento způsob opuštěn. Hojněji bylo používáno převezení zásob v den rekvisice do jiné obce
k přátelům nebo známým.
54 1
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Všeobecné bylo ulehčeni, když se rekvisice odbyla. Rídký byl
případ, že před rekvisid ukrýván dobytek. Stalo se v jedné obci,
že jalůvka ve sklepě ukrytá prozradila se bučením. Komi,cké bylo
prozrazení zásob malými dětmi, jež ve své povídadosti:'"kam ta-

nTemno«, jenž vyšel knižně r. 1915, a školní úřady současně naHzovaly, aby byly pečlivě prohlédnuty i ostatní Jiráskovy romány,
zda se v nich nepěstuje příliš úcta k Husovi a neoslavuje husitství
jako nejslavnější období dějin českého národa. Pokračovala také
konfiskace spisů (obzvlášť obsahu socialistického), které vyšly
dá vno před válkou. A ruka rakouské vojenské "justiceu stíhala

ProJislovallskd poblednice vídeiíského púvodll.

Vězení

dra Kramdře a dra Raší/la v Mol/ersdOlfll.

tínek nebo maminka dali mouku" úkryt naznačily; v jednom pří
padě, mně známém, slepice obilí z mrvy vyhrabaly, jindy svině
celá umoučená po dvoře cbodíd hlásala, že našla mouku v hromadě klestí. Bylo v tom mnoho natrpklého humoru, ale i tragiky,
když rekvisice, vyslídivši úkryt, poslední žvanec odebírala, pokutou hrozila, zůstavujíc postiženého v trapném postavení."
Při tom Zběsilé pronásledování českého národa a českjch vojáků pokračovalo stejně jako persekuce českého tisku a literatury. Školní
knihovny byly dále "očišťovány" a zbavovány knih nejlepších
českých spisovatelů i spisovatelů přeložených. Zejména bylo zakázáno kupovati úchvatný firásktlv román z doby pobělohorské
~42

i české spisovatele žijící. Jmenovitě byl více než půl roku vězněn
Petr Bezruč pro zhola neoprávněné podezření, že jest autorem
básně, otištěné v pařížském česko-francouzském časopise L'Indépendance Tcheque" (vskutku původcem oné "básně((, '~bohé
formou i obsahem, byl Jan Grmela, který žil v Paříži již nějakou
dobu před válkou a od jejího počátku se mezi pařížskými krajany
podvodně .vydával za Petra Bezruče); podobně byl zatčen]. Sv.
Machar (? Jeho pak propuštění se zasloužil dříve již vzpomenutý
d~. A. Llcht) a uvězněn básník Viktor Dyk, jenž byl nejprve obvIněn z rušení veřejného pořádku a pokoje, poněvadž po zatčení
dra Kramáře počal uveřejňovati v "Lidových novinách" román
"Tajemn~ dobrodružství A. J. Kozulinovaf<, vskutku ostrý pamflet proti rakouské vojenské justici (upozornilo ji na to udání
543
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z českých řad!), a dodatečně také z velezrady. Kromě V. Dyka
byli zatčeni i jiní členové strany státoprávně-pokrokové.
Vedle nových zatýkání a věznění byly r. 1916 projednávány
procesy osob zatčených r. 1915. Byli mezi nimi především ti, jež
do vězení přivedla zmíněná již "knoflíková" aféra, a jejich proces
byl namířen na prvním místě proti T. G. Masarykovi, který byl
stíbán s J. Durichem a drem L. Sychravou vídeňským vojenským
soudem pro velezradu. Vídeňský
vojenský soud ujal
se energicky v téže
době podle dokumentů,objevených

v archivu srbského ministerského
předsedy N. Pašiée
(archiv ten se dostal do rakouských
rukou po pádu Bě
lehradu), také vySatirická nětmcká pohlednice, namífená proti násilnickému
šetřování proti v.
policejnímu režimu Raleouska- Uherska (překlad nápisu: "Ve znaKlofáčovi,
který byl
mení rakoús"'-ých policejních pstJ").
proto převezen ze
žaláře pražského do Vídně. V červnu 1916 byl zatčením ředitele
"Zivnostenské banky" v Praze dra Jaroslava Preisse a ředitele Rud.
Piláta zahájen velký velezrádný proces "Zivnostenské banky((, který se
dotýkal i jiných vůdčích osob téhož ústavu. Hlavní příčinou procesu bylo obvinění, že "Zivnostenská banka C(, největší český peněžní ústav, upsala na válečné půjčky malé částky, hned se úpisů
půjčky prodejem zbavovala a zrazovala své zákazníky před upisováním, a mimo to že se snažila po vypuknutí války zakoupiti
v cizině cenné papíry států, bojujícícb proti ústředním mocnostem, a pokoušela se ve Svýcařích zříditi si depot zlata. Krom
toho byl dr. Preiss obžalován, že se před válkou snažil o to, aby
byla v Moskvě založena všeslovanská banka, a že založil v dohodě s ruským konsulem v Praze ruskočeský klub; byl prohla544
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šován též za iniciátora článků, uveřejněných v "Národních listech(C, které směřovaly proti válečným půjčkám. Sestavení rozsáhlého obžalovacího spisu vyžádalo si více než půlleté lhůty, ale
k projednání procesu změnou
poměrů po smrti císaře Františka Josefa 1. již nedošlo.
Nejvíce vzrušujícím byl
však proces proti dru Kra1JJáhvi a dru Rašínovi a soudruhům, jehož hlavní líčení začalo 6. prosince 1915 a trvalo
plných šest měsíců; obhájcem
obžalovaných byl český poslanec dr. Eduard Korner. O
průběhu procesu nesměly noviny přinésti ni řádky. Přes
to, Že před soudem sá~ před
seda rakouské vlády hr. Karel
Sturgkh vydal obžáJovaným,
zej rnéna pak dru Kramářo
vi, příznivé vysvčdčení, byli
všicbni obžalovaní -- dr. K.
Kramář, dr. A. Rašín, V. Čer
vinka aJ. Zamazal - odsouKyjn'sk); tOI'árník Ofalear ČervenI
zeni 3. června 19 I 6 k tresttf
smrti; rozsudek, jehož obšírné
důvody byly shrnuty ve spise o 634 stránkách, byl vybotoven již
delší dobu před závěrem líčení za vydatné účasti rakousko-uherského vrcbního vojenského velitelství. Zpráva o tom, jak výstižně
napsal před časem předák československé strany sociálně-demokra
tické dr. Fr. Soukup, působila v českém národě "bez rozdílu stran
a tříd jako úder hromu. Bylo to v době nejstrašnější vojenské hrůzo
vlády. Tisíce lidí při četbě tohoto rozsudku zaslzelo, tisícům lidí se
zatmělo v očích, tisíce lidí sevřelo pěsti. Každý cítil, že tu nejde
o osud jednotlivců, každý si uvědomil, že tu jde o osud celého
národa. Rakousko vyneslo v tomto procesu rozsudek smrti nad česOl)rázkové dějiny naší samostatnosti :35.
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kým národem,. tisíce lidí y českém národě vyneslo v svých srdcích
rozsudek smrti nad Rakouskem". J cště před vynesením rozsudku
zaslalo vrchní armádní velitelství hlavním auditorům vídeňského
vojenského soudu jako odměnu rytířské kříže řádu císaře Franti~ka. Josefa ~.! úřední. a vládní tisk Rakouska- Uherska (byla mezi
mm 1 prazska "Bohemla«() a Německa jásal. "Případ Kramářůy
psala říšskoněmec
ká "Frankfurter
Zeitung(( - jest
ovšem výsledkem
dloubéb~, celá desítileti trvajícího
vývoje historickéboo Jde tu o snahu
stvořiti český stát.
Tato státní myšlenka česká jest
tu jádrem všeho
zlého. Celé pokolení vyrostlo a zestárlo s idolem
!,f[lDr Z df!lfk Fo/tJ'/ka.
českébo státu v
srdcí a v přes věd
cent, ze Rakousko stoJI tomuto dll v cestě. Tito lidé se ovšem
již nezmění. Musí vyrůsti nové pokolení, jež by chápalo své pří
sI~šenstv,í l~ ra!w~sl~é.mu, stát~ v a včerejší politické vidiny nahradIlo novyml stat11lml Idealy zltrka." To bylo německým a maďar
ským cílem, kdyby byla válka přinesla vítězství Úsdedním mocnostem. Jako někdy Husem v Kostnici, tak i nyní bvlodsuzován
celý český národ a připravována mu strašlivá Jbud;ucnost.
Vrchní .voje,nské velitelství spěcbalo, aby vynesený rozsudek
n,abyl mOCI pr~,:a. ~mateční ~tížnost byla zpracována přes obsahlost n:sbromazdeneho matcnálu v krátké době a již v listopadu
1.9I6 doslo k odvolacímu líčení, které trvalo jen týden. Dne 20.
hstopadu I~I6 byl vynesen konečný rozsudek, jímž se potvrzovaly
tresty smrtI. Osud odepřel však púvodcúm procesu dosáhnouti
v

,

v
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tri;unfu ;lej;~ššíh,o. ~č bylo u~!lovánoo to, aby rozsudek byl podepsan umuaj1C1in Clsarem Frantlskem Josefem 1., nedošlo již k tomu.
Ostatně císař František Josef 1. byl by býyal rozsudku nepodepsal, neboť prohlásil, když prob:ral s hr. Sttir(rkhem obžalod
b
vaCl spis, ze mu ůvodyobžaloby nepostačují. Stejně nepotvrdil rozsudku ani nový císař' Karel 1. Nebyl to
ovšem konec útrap odsouzenců.Na počátku ledna 1917
udělil jim sice císal Kare! milost,
ale podepsal roZJtldek, jímž se
dru Kramářovi ustanovoval
trest 15 let, dru Rašínovi 10
let, V. Cervinkc'd a T. Zamazalovi po 6 letech těžkého
žalále. Odsouzení nastoupili
tresty 10. února 1917, a to
dr. Kramář s drem Rašínem
v pověstné trestnici m611ersdorfské, kde v těcbto dobách
panovaly strašlivé poměry
ubytovací a vyživovací (za
čtyři měsíce tu zelnřelo na
100 trestanců), redaktor V.
Cervinka aJ. Zalnazal v
Froll{'Otlzsk,j gellerál Pélaill.
trestnici komárenské.
Rozsudkem smrti, vynesen)'m nad dtem Kramářem a jeJlO
soudruby, vyvrcbolila lítá zběsilost nepřátel českého národa. Nevolky odkryli 'však záro\Teň před celou Evropou, jaký jest skutečný poměr Vídně k slovanským národům v Rakousku- Uhersku,
a podali přesvědčivý důkaz, že se za těcbto poměrů český národ
doma nemůže vzchopiti k revolučním projevům a činu: nýbrž že
jedinou jeho zbrai1í jest mlčení. Jak rozsudku nad drem Kramářem, tak i ostatního pronásledoyání \ryužil vydatně a úspěšně zahraniční náš odboj k protirakouské propagandě. Zamýšleného
,

•

v
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výsledku doma proces s drem Kramářem nedosáhl. Němý vzdor
českého národa proti Rakous ku- Uhersku tím zlomen nebyl, naopak se ještě více prohloubil a utvrdil. V úžasné zaslepenosti při

spívalo Rakousko- Uhersko samo podstatně k tomu, aby se všichni
Čechové stali revolucionáři.
Rakouské úřady sledovaly velmi podrobně prostřednictvím
svých vyzvědačů, jichž
byly plny jmenovitě
Švýcary, také činnost zahraničního odboje čes
kého. Na rozkaz pražskébo mÍstodditelstd
bylo již v květnu roku
1915 zřízeno při policejním ředitelství v Praze zvláštní oddělení jako ústředí pro přehled
všech jeho účastníků.
Za několik měsíců byl
sestaven rozsáhlý s~
znam, v němž bylo zaHrabě Kare! Sttlrg.kh, IJredseda ra/eolfSk/ho millister.rtlu.
neseno na čtrnáct set
osob. Toto "album velezrádd/') které bylo posléze (r. 1916) zredigováno v knibu archového formátu o dvou stech stranách, obsahovalo vedle fotografií
a osobních dat popis velezrádné činnosti každé osoby a bylo
rozesláno vedle jiných všem okresním politickým úřadům a čet
nickým stanicím v Čechách, jakož i úřadům pohraničním a censurním ústředím (v Děčíně, Feldkirchu a Vídni). Osoby, jež byly
valbu zaneseny, měly býti ihned zatčeny a odevzdány soudům,
jakmile by překročily rakousko-uherské hranice.
Byli tu přirozeně zaznamenáni především vůdcové a předáci
zahraničního odboje, o nichž byla z velké části již podrobnější
řeč: T. G. Masaryk - o jeho švýcarském pobytu hlásil policejní
Ilgent, že pracuje na zákonech budoucího československého státu
(tuto myšlenku vnukla prostoduchému náhončímu Masarykova
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rozsáhlá knihovna v ženevském hotelu "Richemond"), dr. E.
Beneš, Vojta Beneš, dr. M. R. Štefánik, dr. L. Sychrava, J. Durich, inž. P. Baráček, J. Císař (americký spolupracovník V. Beneše), V. Crkal, Jos. Čapek (starosta paři2:ského Sokola a před
seda pařižské kolonie Čechů, jenž jako bratří Benešové pocházel
z Kožlan v Čechách), advokát a president "Evropské banky«
v New Yorku Tomáš Čapek, starodružiník Stanislav Čeček, továrník hudebních nástrojů v Kyjevě Otakar Červený (pocházel
z Králové Hradce), poručík V. Dostal (padl, jak už pověděno,
u Arrasu 9. května 1915), předseda" Českého národního sdružení" v Chicagu dr. L. Fisher, dr. Zdeněk Foustka, jenž jako zajatec provozoval lékařskou praksi v ruské nemocnici v Penze,
dr. V. Girsa (rovněž lékař), praporečník "Družiny" Jar. Heyduk, spisovatel K. Horký, poručík" České družiny" O. Husák
(předtím chemik a ředitel továrny na tužky ve Varšavě), Jiří
Klecanda, moskevský knihkupec Sv. Koníček-Horský, londýnský Fr. Kopecký, malíř Fr. Kupka, mechanik Jan Kyjovský
z Curychu, malíř písma Josef Linhart z Schafhúz (píL. Linhartová,
odvážná poselkyně do Prahy, byla jeho chotí), president "Slovenské Ligy" v Pittsburku Albert Mamatey, redaktor Bohdan Pavlů,
advokát K. Pergler, předseda" Českého klubu" v Londýně J.
Sýkora, chicagský bankéř J. Štěpina, vydavatel a redaktor kyjevského "Čechoslovana" V. Švihovský, úředník filiálky automobilové továrny Laurin a Klement v Moskvě a spoluzakladatel" České
Družiny" Alois Tuček, dr. V. Vondrák z Kyjeva, newyorský továrník mramoru Em. Voska a tajemník" Českého národního sdružení" v Chicagu J. Zmrhal- mimo mnoho jiných. Do alba byli
však vedle českých a slovenských "velezrádců" pojati též někteří
francouzští a jihoslovanští přátelé československého osvobozovacího boje, zejména Arnošt Denis a poslanec A. Trumbié. Jak patrno, znala rakouská policie všechny významnější osobnosti zahraničního odboje, leč nitky jejich podzemního spojení s odbojem
domácím, s "Maffií", zůstaly na štěstí před ní skryty.
Rány, které r. 1916, nejhoršího po stránce duševní pro český
národ roku za světové války, krvelačně zasazoyal rakouský orel
českému lyu, byly sice bolestné, ale krev z ran unikající jitřila jell
549
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k nesmiřitelnému hněvu a posilovala na cestě utrpení. V srdcích·
všech tkvěla pevná víra) že hrůza trápení přejde a že RakouskoUhersko, třebas jeho vojenské síly byly organisovány Něn1eckem,
nakonec přece jen bídně zahyne. Vskutku jen r:,evná víra ?chránila tehdy český národ .pře~ malomy~1ností v~ pred sl~b~~t1 a ::~~
dopustila, aby se ?al ZVIklatI kormu~~:v~ulnt?~r::ost1. StastneJsI
budoucnost) v nIŽ vzbuzovala nadep, lezela Jeste v daleku. R.
1916 se nikde neobjevovaly známky rozhodné vojenské ~řevahy
Dohody nad Ústředními mocnostmi a naopak Německo st~~e, udržovalo na poli válečném převahu, třebaže také ne rozl-:?duJlCl.
Ke konci února r. 1916 byl německým útoken: zahalen nafr~n
couzském bojišti gigantický záPas opevnost Verdun) Jenž pot~val VIce
než půl roku a vyžádal si na obou stranách ohromných ztraL Francouzové, překvapení nejprve strašlivým ně~;ecký:n. nárazem,
vzchopili se pod vedením generála (posléze mar,s.~l~)Petat11a k.zmužilé obraně a přes velké svízele Vetdunu uh~J1I:. Byl to,)ak ,sv~
ukázalo, veliký úspěch, jehož váha se rovnala bltve na Marne v zan
1914. Nemalou důležitost mělo též vítězství anŠlického loďstv.a na~
loďstvem německým u Jutska na počátku cervna 1916, Jehoz
výsledkem bylo, že se něn-:e;:ké loďstvo, bud~van,é po léta ;:~w
vým úsilím a nákladem Vllemem II., na ~?re VIce neodvaz.llo.
l\a východním bojišti se pokusila ke koncI Jara 1916 re~r&"~nlSo
vaná armáda ruská odčiniti nezdary z předešlého roku a le)l útok,
vedenj obezřetnjm lz,enerálem BrusiloveJJJ) dosáhl p:~lome:Tlv rako,usk~
uherské a německé fronty u Lucku znamenltebo vltezst:T1; vychodní Halič se octla opět v ruských rukou. Ke koncI ~rpna
vstoupilo pak po boku Spojenců do války také RUllJumko) Jehož
vojsko vpadlo do Sedmihradska. ~novu sve zdálo:.žeyRak,ousk(:Uhersko bude rozdrceno. Tentokrate se vsak nadeJe ceskeho naroda neprojevily tak hlasitě a okázale )ako př} ~rvním ~u~kém P?stupu r. 1914; neměly ostatně dlouheho. tr':~1l1. VelmI zahy Vlt~;
nad Srbskem, generál Mackensen, porazIl tez Rumunsko a rovnez
ruská ofensiva se zastavila. Na podzim r. 1916 se cesta z Ber1íl~a
do Cařihradu ještě více rozšířila, německá Střední Evropa došla
nového vítězství; ovšem velký všeněmecký plán, vyjadřovaný
heslem: Ber1ín-Bagdad, byl stále dalek uskutečnění, necoť právě

chmurami
Přes to však chlJíle velkého
převrattt aspoií ve vnitlních poLE MARTYflE DES TCHÉCO-SLOVAQUE::;
A TRAVERS L'HISTOIRE
měrech rakousko-uherských bla
JZedaleko. l)ranie samovlády
a vojenské diktatury, která
Edvard BENE:>
se neomezila jen na pronásledování českého národa,
nýbrž stíhala svobodomyslné smýšlení vů bec, ať se projevilo kdekoliv, a válka sama
jako projev nejhrubšího lidského násilí pO!717ttljl dra BedliC'baAdlera, syna předáka rakousko-uherské strany soc.
demokratické "dra Viktora
PAIUS
Adlera, k odhodlání zavražLIBRAIRIE llELAGHAVE
10 RVE SOUFFLOT, 1J
diti rakouskéúo ministerskéúo
pledsedtt hrab. Karla Stiirgkha.
Ti/tlllli lis! propagařl1ího .rpiSN dra E. BeJ1eše
Adlerova rá"na z brownin"Z11i čte Rakoltsko- Uhersko".
gu, kterou 21. října 1916 ve
vídeňském restaurantu padl hrabě Sturgkh jako představitel
násilnického režimu, hlasitě se rozlehla dusným tichem, jež více
než dva roky spočívalo nad babsburskou monarchií, a její ozvěna
již nezanikla. Byl to počátek konce hrůzovlády.
Hr. Sturgkh byl vystřídán vzdělaným a svobodomyslným
drem A. Korberem, jenž na počátku války sdělil Masarykovi cíle
vůdčích vojenských osob Rakouska-Uherska. V Korberově ministerstvu byl od počátku také Cech, Otakar Trnka, jako ministr
veřejných prací. Obrat byl utvrzen smrtí předposledního, 861etého
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r. 19I6 byl Bagdad dobyt Angličany. Dosah toboto spojeneckého
úspěchu byl však zatlačován do pozadí událostmi na bojištích
evropských, na nichž německá převaha byla stále patrná. A tak
jen víra, nezlomná víra zů
DÉTRUISEZ
stávala českému národu v

~ěř~~\~ě~;ý:~~~ch,

l' AUTRICHE-HONGRIE!

l'l\1'>".4.T DOCENT DE SOCIOLOGU, A L'ONI','tRSITL 7C/'!BQ\H':
DE PIIhMJE
ET 8l:cmi;'J.II1E (ll;NĚ:RM, ou CONSEll, ~ATIO!,;AL TCl:{J!.CO~S;~OVA:Gr:
Dji: r"ARJS
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rakousko-uherského" cíJaře Františka jOJefa J. měsíc po Sturgkhově zavraždění, 2I.listopadu I9I6. Nová aod předchůdce zcela
odlišná osobnost vstoupila na zpuchřelý trůn Habsburků, devěta
dvacetiletý cíJař Karel J.) jenž se znenadání stal po smrti arcivévody Františka Ferdinanda následníkem trůnu. Prvním aktem,
jejž novému panovníkovi z vážných důvodů předložil rakouský
ministerský předseda k podpisu, bylo prohlášení, že císař Karel 1.
chce vládnouti v konstitučním duchu. K úplnému pak vítězství dopomohla tomuto obratu revoluce v RUJku) která vypukla v březnu
I917, odstranila carskou samovládu a zbavila carský rod Romanovců trůnu.

ZŘíZENí "ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNí RADY" V PAŘížI.
PŘíPRAVY K SAMOSTATNÉMU VOJENSKÉMU VYSTOUPENí
ČECHOSLOvAKÚ PO BOKU DOHODY

Prohlášení "Ceského komitétu zahraničního" 14. listopadu
1915 bylo veřejným vstupem organisovaného českého zahranič
ního odboje po bok Dohody. Předních původců "Prohlášení" nebylo ovšem taj no, že od vysloveného programu k jeho uskutečněni
jest velmi daleko. Půda pro revoluční akci) jak už bylo opětovně
upozorněno, nebyla Připravena a vše bylo nutno začíti od počátku.
Vždyť jen organisace zahraničních Cechů k jednotné a svorné
spolupráci vyžadovala velké námahy a ani ke konci r. 1915 nebyla
ještě přes všechno úsilí dokončena, třebaže učinila již podstatný
krok kupředu dík tomu, že se mohla opříti o Masarykovu autoritu.
Tím více práce zbývalo pak, aby byla získána spojenecká veřejnost
a spojenecké vlády pro program rozbití Rakouska- Uherska a osvobození československého národa, jemuž se stavěly v cestu zakoře
něné bludy o mírumilovné povaze rakousko-uherského císařství
a neznalost národnostních a i jiných poměrů ve střední Evropě.
Proto vůdcové zahraničního odboje byli nuceni nejprve JúUJtatmou
propagandou připravovati půdu pro své plány. Dělo se tak jednak
denním tiskem a vydáváním brožur (důležitou byla zejména bro-
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žura dra E. Benei3e: "Détruisez l'Autriche-Hongrie" _ "Zničte
Rak<;usko,-Yhers.lw((, p~vodně p.řednáška na Sorbonně, která byla
vydana tez anglIcky a ltalsky), Jednak navazováním a prohlubováním osobních styků s význačnými osobnostmi ze života politického, vědeckého,
uměleckého, novinářského a
t. d. a konečně pak s rozhodujícími státníky. Vylíčení, jak
tato propaganda byla prováděna, vyžadovalo by si mnoha
stránek. Hlavní zásadou propagandy, která byla Masarykem promyšlena do nej menších podrobností, byla poctivost.
Znamenitého spolupracovníka získal T. G. Masaryk
s drem E. Benešem v polovici prosince 1915 v dru lil.
R. Stefánikovi (byl tehdy leteckým poručíkem), krerýse byl
právě vrátil přes :Řím'do P;,_
řiže z odvážného letu přes
albánské hory a první podal
M. R. Štefáflik
francouzské vládě podrobnou
jako leteckf dtlstojllíkfrancoUZ.ské armád)'.
zprávu o srbské katastrofě.
Vstup Slováka, někdy Masarykova žáka, na přední místo české revoluční práce n~ělo zásadní význam ntjcn vnitřní, nýbd i vnější, a to
tím spíše, že Stcfánik bylod počátku nejrozhodnějším stoupencem
československé národní a politické jednoty. Svými rozsáhlými
známostmi již z předválečné doby usnadňoval aristokratický slovenský hvězdář, natura1isovaný ve Francii, a rozený diplom~t, že
česká revoluční akce mohla úspěšně pronikati na místa rozhodující. Když se s ním ponejprv sešel 13. listopadu I9I5 dr. Beneš
v pařižském bytě malíře L. Strlmpla a dohodl se o postupu politické
553
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pro práci pomalou, nedovedl vysedat v kanceláři, připravovat materiál ... Zřídka kdy něco psal," - jednou raději jel do Londýna
projednati osobně jakousi věc, než by napsal dopis, jak podle Štefánikova doznání zaznamenává generál Janin ---:- "působil přede
dím živým slovem. Prošel všecky spojenecké zemč jako meteor
a na svých cestách získal mnoho přátel; my ostatní jsme šli
za ním a takto jím dotčenou
púdu jsme zpracovávali, jeho
apoštolskou prací narychlo získané lidi jsme podchytávali a
jejich sympatie měnili v pře
s\'ědčení. .. Byl v něm kus
genia, jako bývá v intuitivních
lidech; byl výborný causeur
(vypravovatel) vespolečnosti,
maje značnou zkušenost životní a maje za sebou své zajímavé cesty do různých dílú
s d':ta, jakož i svá studia a práce
astronomické, o nichž dovedl

činnosti ve Francii a Štefánikově účasti na ní, neuvazoval se ovšem
Štefánik za světové války v první práci ve prospěcb českosloven
ského národa. Již na počátku války se zasazovalo to, aby Cechům

Aristide

krásně populárně (přístupně)
Československé časopis)' v)'ddvané ve Francii za světové Yd/k)'.

a Slovákům, stejně jako příslušníkům ostatních slovanských národů
ve Francii, byť by byli formálně poddanými Rakouska- Uherska,
byly uděleny tytéž výhody jako občanům zemí dohodových, a zahájil propagandu ve prospěch české věci. Tím ohnivěji podle své
povahy a vytrvaleji se vrhl do revoluční práce nyní.
"Jeho obor a specialita" - praví o něm výstižně dr. Beneš,
jenž měl za války největší příležitost Stefánika podrobně poznati
a oceniti - "byly po celou dobu války osobní intervence, získávání lidí ve společnosti, salonech, úřadech. Pracoval stále, vytrvale,
do úmoru ... Měl zejména ve Francii a Italii v jistých kruzích
funkci průkopníka. Po celou dobu války cestoval. Neměl smyslu
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vy kládat. To mu také často
otevíralo přístup do rozličnýcb sFolečnosti. Vlivu SYých přátel
dovedl dobře využít pro naše politické cíle." Svou neúmornou
činnost vyvíjel Štefánik přes tO, že byl krutě stižen velmi bolestnou
a vysilující chorobou žaludeční, která mu způsobovala časté a náhlé
záchvaty mdloby.
Štefánik to také byl, jenž záhy po dohodě s drem Benešem upravil svými společenskými styky cestu k 111asar.)'kově prl-l1ím!! politické!ll!! rozbovortt s předním státníkem Dohody, s ministerským
předsedou francouzským a spolu ministrem zahraničních věcí
Aristidem Briandem. K propagačnímu využití této důležité události
získal pak svého známého, ]. Sauelweina, ředitele zahraniční rubriky velkého pařížského listu "Matin'> Příjezd Masarykův z LO:1dýna do Paříže za tím účelem měl býti podle dohody dra Benese

.-~
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s Denisem spojen též s Masarykovou přednáškou na Sorbonně o postavení Slovanů ve světě.
Do Paříže přibyl Masaryk 28. ledna 1916 a navštívil nejprve
ruského velevyslance v Paříži A. P. Izvolského, s nímž rozmlouv~ I
o plánech českého odboje. K návštěvě u Brianda došlo 3. února.
Za pomoci mapky vyložil Masaryk předsedovi francouzské vlády
svůj program dalekosáhlé přeměny ve státních poměrech, střední
Evropy, která by rozbitím Rakouska- Uherska osamostatmla malé
středoevropské národy a znemožnila nejen v jejich zájmu, nýbrž
i v zájmu celé Evropy německý výboj na východ a provedení všeněmeckých plánů. Světovou válku označil za válku proti všeně
mectví, proti násilné samovládě Ústředních mocností, pro svobodu
potlačených a pro evropskou demokracii. Tento výklad, jenž se
ovšem zcela shodoval s tím, co Masaryk pověděl ve svých před
chozích pamětních spisech a ve své vstupní universitní přednášce
londýnské, setkal se u Brianda s pb?ýl11porozuměním. "My Francouzi,"
pravll Briand Masarykovi, "chovali jsme vždy živé sympatie k národu českému, chováme jea válka je zesílila. Ujišťuji vás, že Francie
nezapomene na vaše aspirace, my je sdílíme a učiníme všecko, aby
se Cechům dostalo samostatnosti. Teď nebudeme mluviti o podrobnostech. V hlavním požadavku jsme za jedno.'( V tomto
smyslu byla pak o Masarykově slyšení vydána i úřední zpráva.
Byl to veli~j úspěch a Francie stanula tak na prvním místě podporovatelky českých revolučních snah. O Masarykově návštěvě
u Brianda a o jejím znamenitém výsledku přinesly zprávy nejen
čelné listy francouzské, nýbrž i anglické, zejména" Times". Prospěšné bylo též, že "Matin" otiskl i podrobnější výklad protirakouského programu Masary koya, v němž se vyvracelo mínění,
na evropském Západě rozšířené, že Rakousko-Uhersko jest zárukou míru, a zdůrazňovala se nutnost habsburskou monarc11ií
rozbíti. Tento 111asar)'kztvprogram byl poté soustavně rozšiřován nejen českou propagandou, nýbrž i francouzskými a anglickými přá
teli českého národa a odpůrci Rakouska- Uherska a stal se posléze
také úřednímprogramem Dohody. Právem podotýká Masaryk ve "Svě
tové revoluci", že "Dohoda naším programem rozčleněníRakouska
dostala program positivní - nestačilo Centrální mocnosti porazit
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a finančně a jinak je potrestat". Příslušník malého a nesvobodného
národa určoval vůdčí směrnice politiky velkých států Dohody.
V témž pak smyslu jako před Briandem a v "Matinu" mluvil Masaryk i v zmíněnésvé před
nášce na Sorbonně, kterou
pronesl 22. února 1916. Jeho
tvrzení o nutnosti zničiti
habsburskou monarchii setkávala se ovšem s prudkým
odporem kruhů, přátelských
Rakousku a 1hďarům, které
jak ve Francii, tak v Anglii
byly značně silné. Svého pobytu v Paříži užil Masaryk
také k jiným stykům a rozmluvám s četnými důležitý
mi oso bnostmi francouzského
s věta, jako by 1 ministr Stěpán
Píchon, předseda parlamentu
P. Déschanel, předseda parlamentního zahraničního výboru J. Leygues, redaktor
A. Gauyain, redaktor P. Quiv chod do b1fdo/~J'
,;lYárodllirad)'" ,
rielle, spisovatel E. Fournol, ml' Bonaparte I!i (p'ed t'chodem dr. E. Beneš a pltipublicista A. Chéradameatd.;
leol'JiÍk SlIejdárek).
v stálém styku byl ovšem
s profesorem A. Denisem a profesorem 1.. Eisenmannem.
Pro vnitřní organisaci zabraničního odboje přinesl pařížsIC""ý pobyt Masarykův v únoru 1916 důležitý pokrok zřízenjm J). eskoslovenské národní rady" - francouzský název na přání Stefámkovo
zněl: "Conseil National des Pays Tcheques" - , za jejíž sídlo byla
prohlášena Paříž. Stalo se tak se souhlasem poslance J. Durícha, dra
Sychravya inž. Plesingera-Božinova, kteří byli povoláni k poradě
ze Svýcar. "Ceskoslovenská národní rada" vystřídala "Zahraniční
komitét (výbor) československý", jenž byl společností příliš volnou a závislou na poměrech v jednotlivých českých koloniích a je5 57
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muž převaba emigrantského živlu v něm nepropůjčovala potřebné
váhy před vládami Spojenců, chtějícími přirozeně jednati na prvním mistě se zástupci českého národa doma. Pevnosti "Národní
radě" dodávalo zřízení stálého x,enerálního sekretariát!i) v němž se
sbíhala veškerá revoluční akce jak vzhledem k Spojencům, tak
zahraničním Cechům a jenž
trvale dlel v Paříži. "Národní
rada" byla složena takto: Před
sedou byl profesor T. G. lvlasaryk, místopředsedou poslanec.J.
Diirich, zástupcem Slovákz! dr. 111.
R. Stefánik a gmerálním sekretáhm dr.B.Beneš. Útulkem jejím
a zejména generálního sekretariátu se po nějakém čase stal
posléze dům čís. 18 v rue
(ulici) Bonaparte.
Památný tento dům, v němž
byly později umístěny také
kanceláře generálního štábu
československé armády
ve
Francii, popsal obšírněji ve
Štefan vsuskj
svých pamětech francouzský
. generál M. Janin. "V tomto
domě se zrodila a vyvinula vláda osvobozeného národa českého,
a budova, která se tím stala historickou, zaslouží, abych se u ní
na okamžik zastavil. Ve dvoře, do něhož se vcházi v"raty, zvedá
se starý soukromý palác, jehož vzezření i styl monumentálního
schodiště zřejmě ukazují na I 8. stol. Budovy, vroubíd rue Bonaparte, pozdější a dosti vulgárního vzhledu, maskují jeho fasádu a
postupně zastavily zahrady, které jej kdysi obklopovaly a z nichž
zbývá už jen velmi málo. Vnitřek naproti tomu zdá se být málo
pozměněn a zachovává dosud onu směs velikých přijímacích místností a dosti malých obytnýcb pokojů; která je charakteristickou
pro obydlí z oné doby. HMel prý byl postaven jedním z knížat
de Vendóme ... Národní rada zabírala vyu dobu (ke konci r. I917)

druhé a první patro. KancelářeRady byly tehdy v prvním patře,
kde bvdlil také dr. Beneš, a generální štáb měl se ubytovati v druhém patře. Byty byly
UNIVERSITY OF LONDON, KINC'S COLLEGE.
najaty i s nábytkem,
většinou starým a cenSCHOOL OF SLAVONIC STUDIES
ným. Podle rozn:ěrú
instalace v rue BonaA COURSE OF TEN LECTURES
parte daly se do jisté
miry měřiti pokroky
Professor T. G. MASARYK, Ph. O.,
lat"
č es kos 10 v ens k é věci.
On TUESDAYS aj S o"clock: beginning Ocrober IOlh.
Cím více vzrůstala váha a význam Rady, tím
.. A Socíologícal Introduction to the Study of t1ie Slav Hatím."
více prostoru bylo zapotřebí. V prvních mč
Thc Sj;l\"S
an ethnicnl unit. The Jdrerenti?ltioo in(o disrind
sících r. 1918 postačo
Statislil.."S
vala dvě patra, ale v létč
The \\"et.tern
r. TlIe Poles.
&: 4. II. Thc Lus'.ltiarb. (Slav and other non·Genn:m peoples or
uŽ bylo zabráno příze
ll!. The
:md Sluv;J.ks.
mí a brzo i části sou). The $outb-Slav5: . JV "filc Serbo-Croab and
V. Thc Bulg:u:'..
sedního hótelu."
7. Thc E<lst Slavs
VI. Tbe RusSlall:".
" Ceskoslovenská
8 VII. Positlon of thc
among the nations, geographica1. econonllca!,
cultural.
národní rada" řídila
9. Vll!. Sbv$ and Germans: Pan·Geflllanisrn <lud the 5Ia\"5.
pak zahraniční odboj
IX. Tbc questiotl or political unity: Reciprocity nnd Pan-S!a\"l:>!rl.
až do konce světové
FEE: lOs. Od. for the Course.
války. Byb uznána za
WAI.TER
ústřední orgán českoslo
Secretary.
venské revoluce protiTištělié ohld.čťllí A1astll:ykoz'.i,h Pl<edlld.rek Ila lOIl{!fllské
habsburské jak Čechy
múziersité (Kúzg's Cú//ege).
zahraničními, tak i vládami Dohody, nejprve
ve skutečnosti a později také politicky právními akty; vystupovala a jednala jménem a se souhlasem národa doma, s jehož před
ními politiky byla prostřednictvím "Maffie" v neustálém podzemním styku.
Ale i po ustavení" Ceskoslovenské národní ~~,dy" potrv~lo dosayadní místní rozdělení vůdčích osob zahra11lc11lho odbOJe. Ke
konci února 1916 odejel Masaryk zase do Lond)'na, kde pokračoval
\V1LL BE GIVEN BY

Profe~sGl ol Philosophy in the Czec:h Univer~ity o/ Pra.!.!ue :>nd ~'lemLe, uf theAustdan ParHament.
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V činnosti, kterou byl zahájil na podzim r. 1915, dr. Beneš zůstal
v Paříži a poslanec J. Durích se o několik měsíců později odebral
do Ruska, když konečně obdržel od ruské vlády povolení k cestě.
V první polovici r. 1916 se omezovala činnost pařížského generálního sekretariátu "Národní rady" hlavně na propagandu českých
snah. Jejím základem byly informační zprávy z Cech a rozmanitá
memoranda, která byla předkládána různým osobám na jejich žádost. Známkou úspěchu bylo, že přibývalo francouzských přátel
československého revolučního úsilí i stoupala ochota a počet francouzských listů, které přijímaly a otiskovaly od českýcb pracovníků zprávy, příspěvky a posléze i články. Tím vším práce generálního sekretariátu "Národní rady" velmi stoupaly a dr. Beneš mohl
je všechny vykonávati jen s největším napětím své obdivuhodné
pracovitosti. V dubnu 1916 přesídlil do Paříže také dr. L. S)cbrazJa)
jenž byl na nátlak rakousko-uherské vlády vypověděn ze Švýcar
a uchýlil se nejprve do Annemassu, a s ním byla do Paříže pře
nesena také" Ceskoslovenská samostatnost"; pro její tisk byla v Paříži zřízena tiskárna, ve které se tiskly i jiné české propagační publikace, knihy, mapy a "La Natión Tcbeque" (později též nově
založená revue "LeMonde Slave"). V červnu I916 byl pak okruh
pařížských spolupracovníků dra Beneše rozšířen o scbopného
Slováka Stefana OsuskéboJ jenž přijel z Chicaga a byl vyslán slovenskými organisacemi americkými. Osuský zvlášť prospíval svými
znalostmi maďarštiny, takže mohl úspěšně psáti o věcech maďar
ských nejen do "La Nation Tcbeque' a do "Ceskoslovenské samostatnosti", nýbrž i do londýnského týdeníku "Everyman", kam
přispíval i Masaryk. Tisková propaganda generálního sekretariátu
se záhy neomezovala jen na Paříž, nýbrž vztahovala se též na Londýn a ItalE, a byly posléze pro ni zřízeny tak zvané tiskové kancelál~e
"Národní raqy' , v Londýně, v Rímě a v Zenevě. Vytrvalým pomocníkem české propagandy byl stále A. Denis, jenž řídil hlavně "La
Nation Tcheque" (až do polovice r. I917), která se stala oficielním
politickým orgánem "Národní rady", a později revui))Le fl10nde Slave" ("Slovanský svět", od r. 1917), věnovanou všemu Slovanstvu.
Rovněž T. G. lVfasaryk pokračoval v Lond'ýně s úspěcbem ve
svých starších stycích a navazoval nO\Té, sledoval pozorně vývoj

událostí vojenských, politických a spo~eč?~:l~jch a ,horlivě pracoval jak důvěrnými memorandy (neJd~lezlteJsl z ~:ch bylo ~ade
psáno: "V jedenácté bodině"») tak v tlSku pro sV~J p~ogra,n:' pokračoval také ve svých přednáškách na londýnsk~ U11lverslte, Od
října 19I6 počal vycházeti v jeho duchu časopls "New Europr/'
("Nová Evropa"),
který byl věnován
v Ýhradně zahraniční
politice a hájil dů
sledně myšlenku rozbití Rakouska- Uherska, "Když se končil
rok 1916 - praví
novější

Masarykův

životopisec - profesor Masaryk byl již
v Anglii osobou známou asi tak, jako
kdysi Košut po reC;ťskor/ol'ťmkd propagatld kanu/dll' Londýné
voluci nlaďarské r.
(na "Picradi/~)' Cirms"/.
i
1852". Účinky jeho
vytrvalé propagan,
dy byly tehdy rozsáhlé; velká část anglického tisku se již stavěla
rozhodně pro~i Rakousku- Uhersku..
'v"
.,
,~
Koncem hstopadu 1916 byla t.J Lonqym znzena tzskOl!a kancelaJ
))CeskoslOl.Jemké národní raq/( (ředitelem stal se J, Forman, sekretářem nejprve Aleš Brož, později p.ak Vl. NO,sek), ,která d?sta,la,za
instrukci dodávati anglickému tisku pravldelne a spra vne Informace () 'politické" bo~podářské a ,vojenské ,situaci v R~kousku
Uhersku a pracovati o vysvob;:~,e111 ra~wu:kyc~1 ~lova~u z bab;:
burského jha Její zprávy pnJ1mala 1 s\'etova tlskova kal~celar
Reuterova, Vedle tobo pro zvýšení účinku propagace byl najat na
"Piccadil1 y Circus", jednom z nejživěj ších l?ndýn~kých náměst!,
krám, v jehož výkladní skříni byly vyst~vov~ny knIhy a ma~z, t):kající se Cechú J Slováků a vúbec cele stred111,~~vr~py,.a vyvesovany roL:manité zprá \7 o českém národě; Angllcane byl! t-~l upozorC
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dějiny
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naší s3.ffiostatnosti
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ňováni též na historické vztahy mezi českým a anglickým národem
- zeíména na choť anglického krále Richarda II. a dceru českého
krále Karla IV. Annu, na české studenty, dlící na oxfordské universitě ve XIV. a XV. století, a ovšem také na Husa, Komenského
a pobělohorské emigr"cl1ty české, jimž í Anglie poskytovala útulku.

ili ani/eJlace IO/ld.)Ímk:fcb ČechIí 14. červť!1ct 19 I II 2' J!J'de Parkl/o

Také česká koloJlie li Londjně pracovala, pokud stačily její síly,
horlivě v duchu 1\Iasary kově; uspořádala obzvláště 14. července
1916 manifestační slavnost v Hyde Parku. Někteří pak z londýnských Čechů s Frant. Kopeckým v čele vstoupili dobrovolně do
anglického vojska, kamž jim na usilovnou žádost Fr. Kopeckého
vymohl vstup \X/. Steed. Tento znamcnitý přítel českého národa,
jenž dojímavě píše o oddanosti Kopeckého, vystavil londýnským
Čechům toto skvělé vysvědčení: "Kdežto jiní ,formální' nepřátelé
(rozumějí se tu příslušníci němečtí a rakousko-uberští) mnc za

Gemrál Zi!inskf
ve francouzské armádě ruské I'ády.

připíná českj1JJ dobrovolníkům
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:-álky sužova,Ii pr,osbami, abych jim pomohl z vojska, anebo abych
Je vysvobodIl z Internačních táborů, Ceši mne soužili žádostmi
a~ych je dos,tal do vojska, ,ch:ějíce bojovati a umříti za vlast. KdyŽ
narod, ktereho \' sedmnactem století Habsburkové, sloužící jesuitské protireformaci, popravami
oloupili o jeho
vůdce, který byl
potomodsouzen k
porobě a všemožně utlačován, jemuž podstrčili cizí šlechtu a jehož
touhu po svobodě
drtil habsburský
stát veškerousvou
mocí - když takový národ si dovedl
zachovati stateč
C:'eItí dúhrOl'O/llki J)/e!0i1 J)/er/ Sl:iJ/li posirťJJ/i lIa lue SOJJllíll
nost a vytrvalost,
drrí/hli !JI'tktÍ:~/e)' (1Í1I!;!" T91é),
s nimiž vy konal to,
co vykonali Ccch~sl~v~~i, pak ,má jistě právo na lepší budoucnost a na úctu i pří7:en Clvl!Jsovancho světa.a
Cinnost "Ceskoslovenské národní rady«( r. I916 neomezovala
se však te,n n~ rozvinutí propagandy, která byla pouze prostřed
kem }~v~dl ~ zakladcm da:lší11o po~tupu. Již za Masarykova pobytu
v PanzI vunoru r. I 9 I 6 byla UČlnčna "Národní radou(( důležitá
usnesení oorganúaci čeJkoJloveJ1Jkébo lJ(ijJka na pť!dě Dohoc[y. Na zří
zel:Í českosl~)Venské armády, která by bojovala se spojeneckými
vOjsky proti Rakousku- Uhersku, pomýšlel 1'fasaryk od počátku
své revo!uční,prác? V únoru r. I915 odůvodnil její nutnost takto:
"Posta;Vlme-h arma~u, d~staneme se tím do nového právního post~ve~I k Ra~(:)Us}m,l SpoJencům; další krok byl by případnč i for~al~l prohlaset11 \:all~y Rakousku- Uhersku. Tím se vytvoří politich Situace, ktera nam umožní ve chvíli mírovébo jednání do-

sáhnout asp,oú n:inir~1a ~aš~ch lo~a,~avků. V každém případě nebudou mOC1 SpoJencI anI V1den preJIt kolem nás mlčky budeme-li
m~ti,vojáky~ budou míti ~poj,enci i naši doma eventuáh~ě lwmpensact11 prostredek k dosazet11
ústupků naší věci národní,
i kdyby to pak dopadlo špatně. Bez rozhodného boj e i vojenského nedostaneme však
nic od nikobo/' Masaryk byl
si vědom toho, že "bez bojujícího vojska náš nárok na
osvobození zůstane málo povšimnut - celý svět bojoval,
tu jsme se nemohli spokojit
s historický mi a přirozeno
právními traktáty(( ("Světo
vá revoluce().
SlavnÝ základ k československému . vojsku v Rusku
a ve Francii položila ovšem.
hned na počátku války vedle" Ceské Družiny( setnina
"Na zdar(. U La Targette a
Neuville St. Vaast 9. května
19 I 5 přestala sice Jetnina JJNaDobrúl'ol!iík Jenda Hofmafl,
zdarU existovati jako samo~~atný vojenský <?ddíl, což však pro zbylé české dobrovolníky, jeJIchž počet stačIl nyní jen, aby vytvořil četu (v první setnině
cizineckého pluku), nebyl konec bojů.
Francie vděčně uzná,Tala hrdinnou pomoc českou a osvědčila
to listem, jejž v dubnu I9I6 zaslal ministr války generál Roques
české kolonii v Paříži: "Za boje, jejž vede již dva roky pro vítěz
ství práva a spravedlnosti, Francie nezapomíná, že vedle jejích
dětí přišli bojovati chrabří vojíni, jichž jí poskytla česká osada
ve Francii. Krev, prolitá pro ni nejlepšími vaŠimi syny, zpečetila navždy bratrskou jednotu obou národů, kteří budou bo~

ZRfzENf "ČSL. NARODNí RADY" V PAR1tI

jovati bok po boku až k vítězství, z něhož vzejde nový život pro
veškero lidst,'o/'
Od polovice února I916 dleli čeští dobrovolníci, jichž část bvla
předtím vyznamenána generálem Zilinským ruský mi medailel~lj,
tl města Compiegllc na řece Oise, odkudž byli po čase přeloženi 1/(1
lek~ SOI:l!lJf{) k~e na počátk~ července vynikli v úspěšném boji
s Nemcl u veS111ce Bel/Oj! CJ? Jalltcrrc (tehdy také 26 českých dobroyolníků osvobodilo proti čtyřnásobné přesile oddíl svých soudruhll,
kteří se octli již v německém zajetí, a nadto většinu Němcú sami
zajali), jenž však opět stál několik jich život (čtrnáct mrtvých vedle
?~ .raněnýcb~. "Ti ,hoši si'zasloužili - rozjímal nad jejich hrobem
JeJ1ch druh E. Ulrych - , aby synQvé národa putovali sem k těmto
prostým mohylám, neboť jejich krev a prach budou v příštím
na~e.~l ná~?dní.m bytí symbolem obětavosti z čistého přesvědčeni)
a Jepcb cIny JSou mezníkem, rozhraničujícím doby tak protichůdné, doby potlačení a počátku nového svobodného žití českého
národa. ". Hrdinství tohoto českého hloučku bylo výslovně vzpomenuto 1 v armádnim rozkaze, v němž se pravilo: "Jsouc složena
(četa) výhradně z Cechů, projevila při útoku na Belloy en Santerre
od 4· do 10. července 19I6 nejhrdinnější zápal proti nepříteli.
Když jí byla 5· července svěřena obrana jižní části okraje vesnice,
vrhla se s neodolatelným rozmachem na nepřátelský prapor, který
postupoval v otevřené formací k protiútoku, srazila se s ním a odrazila jej. Nato přivedla do našich linií 60 zajatců, mezi nimi jednoho důstojníka, který projevil své rozhořčení, když seznal malý
počet a národnost těch, kterým se vzdal." Ceská četa byla zeslabena
také tím, že na počátku r. 1916 vstoupilo několik dobrovolníků
z návodu a za přispění dra M. R. Štefánika do francouzského leteckého oddílu; mezi nimi byl také vzpomenutý již J. Hofman.
Ovšem jak "CeskáDružina", tak i setnina "Nazdar" a později
pouhá česká četa, které nemohly býti dále vydatněji rozmnožovány
ze zahraničních Cechů, byly vojenské jednotky malé. Jediná možnost vybudovati větší československé vojsko byla, aby bylo užito
!;;: tomu českých a slovenských zajatců, jichž značný počet dlel
Jednak v Rusku; jednak v Ita1ii.
Toho byli si ovšem vědomi také vůdcové ruských Cechů, kteří

ZRÍ7ENf .,CSL. l\ARODNí RADY" v PAŘftI

s(" pokoušeli vymoci od ruské ylády svolení, aby" Ceská Družina"
mohfa býti rozšířena českými zajatci. Svoleni, jehož posléze dosáhli, skutečnébo účinku však nemělo. Tento stav, jakož i obava
i\lasardwva z rozvratu v Rusku a jebo tušení, že československá
()tázk~ bude rozhodnuta na Západě, pohnuly" Československou
nLodní radu" k pokusu, aby byla do Francie přepravena aspoň
část českých za_______ _
jatců z Ruska a
zde z nich organisován český oddíl. K uskuteč
nění tohoto plánu
cbtěla "Národní
rada" užíti dohody francouzské a
ruské vlády, podle níž mělo Rusko poslati na záZajajak)' Idbor "C,'J!!jJO Pcrd,," ilO ita!JI2i;;} os/rol'Č Asilloro.
padní bojiště asi
400.000 svých vojáků, jichž však ye skutečnosti vypraYilo jen
na 16.000. Francie přijala plán "CesLoskwenské národní rady"
vlídně a projevila ochotu přjspěti ze všech sil také k organisaci
armády z československých zajatcú v Rusku. Rozhodující slovo
měla ovšem ruská vláda. Za tím účelem odejel ke konci červ
na 1916 do Petrol1radu nejprve poslanec J. Dúricb a o měsíc
později vypravil se za nÍln se vřelý~n doporučením generaIissima francouzské armády Joffra sám Stefánik. Stalo se tak z dů
vodných obav, že se Durich k odpovědnému poslání nehodí.
Obavy ty, jak ještě uvidíme, ukázaly se bohužel správnými.
Vedle tohoyěnoval dr. Beneš pozornost také těm českým za~
jatcům, kteří prodělali se Srby hrozný ústup Albanií a byli posléze
dopraveni na italský ostrov Asinaro, kde žili v bídném stavu. Na
žádost "Národní rady" a srbské vlády byli převezeni v počtu asi
4000 do Francie, kde se jim však v první době nevedlo také dobře.
Prostřednictvím prof. L Eisenmanna zjištoval pařížský generální
sekretariát "Národní rady" nejprve zajatecké tábory, v nichž bylj
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umístěni, a vešel s nimi v podpůrný styk, zasílaje jim menší peněžité částky, knihy, noviny, prádlo atd. V září 1916 se pak obrátil
dr. Beneš na srbského vyslance v Paříži M. R. Vesniée, aby srbská
vláda dala souhlas k vydání českých zajatců "Ceskoslovenské národní radě", a současně jednal za týmž cílem i s politickými kruhy
francouzskými. Jednání se potkalo nejprve s tím úspěchem, že
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zajatci v Rusku bJ'li osvobozeni. Skoro současně (17. dubna 1916)
vydal náčelník štábu nejvyššího velitele generál Alexějev rozkaz,
aby" Ceskoslovenský střelecký pluk" - bývalá" Ceská Družina"

francouzské ministerstvo války vydalo telegrafický rozkaz sprá vám
zajateckých táborů, aby českoslovenští zajatci byli odděleni od
ostatních rakousko-uherských zajatců a aby jim byly poskytnuty
i některé jiné výhody. Provedení rozkazu však narazilo na některé
obtíže, které byly překonávány teprve po značných nesnázích a po
delŠÍ době. Největší dúležitost však mčlo v této době jednání
o československé zajatce v Rusku.

SJEZD KYJEVSKý.
ROZBROJE l\IEZI ČECHY V RUSKU

Dne Z5. dubna 1916 byl v Kyjevě zahájen za čestného před
sednictví kyjevského starosty F. S. Burčaka a za účasti více než
60 delegátů českých a slovenských spolků v Rusku, dále zástupcú
"Ceské Družiny" - byla mezi nimi jména nám už z velké části
známá: Cejp, Ceček, Cíla, Miller, Syrový, Švec a Vavroch -- a hostů ruských, polských a srbských druhj sjezd ))Svazu československjch
spolktJ na Rusi") jehož hlavním předmětem bylo rozřešiti ostrý spor,
který se od podzimu r. 1915 rozvinul mezi kyjevskou vojenskou
komisí "Svazu" a mezi petrohradskou správou "Svazu". Postavení
oposice, která zejména vytýkala petrohradskému vedení liknavost
a nerozhodnost v otázce zajatecké, upevňovaly některé úspěchy,
jichž vojenská komise "Svazu" krátce před zahájením sjezdu do:sáhla. Vymohla především, že bylo v okruhu vojenského velitelství kyjevského vydáno nařízení o práci zajatců v soukromých závodech a že byla zřízena zvláštní komise pro ochranu zajatých
Slovanů. Několik dní pak před sjezdem (Zl. dubna 1916) dosáhla
dokonce od cara JI1.ikuláše 11. zásadního svolení k tomu, ahJ' slovanští

Delegace "Če.fké

- byl rozšířen a přeměněn na))Ceskoslovemko!t .rthleckoti brigádu".
Pod dojmem těchto formálních úspěchů, jejichž skutečnou cenu
musila ovšem ověřiti teprve budoucnost, navrhovala kyjevská
oposice, aby byly stanovy "Svazu" podstatně změnčny, a před
ložila též dalekosáhlý plán stran českých zajatců. Vedení "Svazu"
mělo napříště spočívati v rulwu pětadvacetičlenné rady, která by
byla sborem rozhodujícím a jež by ze sebe ustanovila devět samosprávných výkonných správců - odboru vojenského, organisač
ního, politicko-propagačního, konsulárního, finančního, národohospodářského, zajateckého, kulturního a slovenskébo. Z toho
jest zřejmo, že správa "Svazu" měla míti povabu jakési prozatímni
vlády československé v Rusku. Ceští zajatci, kteří by se dobrovolně
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přihlásili k účasti na odboji, měli býti sepsáni a po jejich propuštění
ze zajateckých táborů měl se sejíti sjezd jejicb zástupcú, který by
se usnesl na mobi1isaci proti Rakousku- Ubersku ve vhodné cbví1i.
V čele oposice, navrhující tak
rozsáhlé změny jak v organisaci "SvazuC<, tak \T jeho úkolech, stál vedle dra Vondráka
L. Tuček, jenž se spojil s Ko-

Pavlů prof. Masaryk. Usnesl se následo,"ati noru Cechů pařížskýcJl
a vložiti do rukou "Ceskébo zahraničního komitétu", po případě
pařížské })Ceskoslovcmké Ilárodl1í rady" politické řízení zahra17ičJíÍho odb~ie. Volby nové správy "Svazu", které provedl sjezd, utvrdily
dtězstvi strany kyjevské. IYdJ{do14 Jpráv)' byl zyolen dr. V. V01/drák) IJlístopfedsedou]oJ. OrJZá,~!}
a tajemníkem ]. Volf a za sídh
JPráVJ! ))Svazu" určen 0'}e1). Clcnové dosavadní petrohradské
správy, nesouhlisíce s postupem, jejž navrhovali Kyjevští,
ustoupili do pozadí a omezili
se jen na práci propagační;
časopis" Cechoslovák" zůstal
jim plně k disposici, poněvadž
orgáne1Jt nové správy se stal ))Ce(hoslot'all". Na kyje\'ském sjezdu, který se vyznačoval bojovností, přihlásil se však ke
slovu-také tfetíslllěr (o ideovém
rozvrstvení ruských Cechů
byla již řeč výše):jehož mluvčím se stal oPět Konílek-Horskj)
čímž rozvázal vzpomenuté
své spojení s L. Tučkem. Nav. Sv;hol'S.~,
lezl spojence v dru Vítězslavovi Stěpánkovi a A. Hraběti. Jeho programem bylo zase sjednocení všech slovanských národů pod nadvládou Ruska. Proto odmítl nejen "západnickou(( J\Iasarykovu směrnici zahraničního
odboje a jeho spolupracovníkú, nýbrž i zásady nové správy
"Svazu", a snažil se vytvořiti nový "Všeslovanský svazU. Byl
však se svým zpátečnickým panslavismem a nekritickým carofilstvÍm osamocen.
Program, jejž přijal kyjevský sjezd, byl jistě rozsáhlý i dalekosáhlý. Nová správa, která byla uvítána se sympatiemi také zajatými
Cechy, očekávajícími od ní podle jejích slibú brzké vysvobozeni

níčkem-Horským.

Jak patrno', nebylo mezi
skupinou Cecbúpetrohradských, s nimiž souhlasila kolo~ie varšavská a velká část
kolonie lYloskevské, a kyjevskych - s těmito šli zejména
Cechové volyňští - rozdílů
zásadních, nýbrž spor se točil
jeti' kolem ~tázky postupu a
zesilovala jej řevnivost osob.
Kyj evští, kteří us ilovali o to,
aby se správa "Svazu(( dostala
do jejich rukou, byli naplněni
duchem radikálním, kdežto
Petrobradští, berouce v náleL. V. Tuček.
žitou úvahuskutečnépoměry,
přáli si, aby nebylo postupodno překotně. Na kJ!levskéJJJ sjezdtt zůstala dosavadní} petrohradská
správa nSvaZtl(( V menšině} většina se přiklonila k oposici. Sjezd,
jenž zasedal celý týden, přijal nejen zmíněný návrh na změnu
stanov, nýbrž souhlasil také s plánem Kyjevských v otázce čes
kých zajatců, jejž - podobně jako předchozí návrh - vypracoval L. Tuček, a odhlasoval konečně i válečnou a všeobecnou
národní daň, které byli podrobeni také zajatci, pokud Sl vydělá
vali. Mimo to se zabýval sjezd také poměrem k "Ceskému zahraničnímu komitétu", jenž vydal známé nám iiž prohlášení ze
I4. listopadu I91 5, a vzkazy, jež poslal ruským Cechům po Boh.
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od útrap zajateck)Tb táborů, snažila se především uvésti ve skutek
zásadní rozhodnutí carovo z ZL dubna 1916 o osvobození spolehlivých československých zajatců. V zajateckých táborech byly pořizo.vány nové seznamy českých dobrovolníků, hlásících se k práci
a ke vstupu do československého vojska. I'laděj17é pověsti) které
, byly podporovány
nadsazenýlni zprávami " Cechoslovana«( o t1skuosvobozovacích pasů a
dokončujících se
formalitách osvobozovacího řízení,
obíhaly mezi zajatými Cechy. Ukázalo se však, že
všechny tyto a i
jiné zprávy byly
přehnané a předDekorovállÍ druhé rofj "České Drtl:~i!ly".
časné. Sku tečnoJ t
bla daleko JtříZli
věiší a o ni se rozbil radikalismus nové správy, jenž nepočítal se
zvláštními ruskými poměry; vývoj dal záhy za pravdu svržené
petrohradské správě, která pokládala plány dra V. Vondráka a L.
Tučka za "nebezpečnou utopii a , jež je s to československé věci
v Rusku spíše uškoditi než prospěti.
Bylo příznačným úkazem, že v říši, která byla výhradně ovládána panovnickou samovládou, byly carovy rozkazy výkonnými
úřady bud liknavě prováděny nebo ne dbány, ba dokonce i rušeny.
}}RttJká Ol'gal1isace - zaznamenal podle osobních zkušeností francouzský generál Janin - měla tu zvláštnost, že nejvyšší autority,
zaplavené celým oceánem papírů, které musily podpisovat, neměly, leda snad v případech neobyčejné síly charakteru, ani času
ani možnosti samy se přesvědčiti, jsou-li jejich rozkazy plněny.
A Rusko, které jsem poznal, přes to, že režim byl nazýván autokratickým, mělo tu zvláštnost, že se tam rozkazy neprováděly.

Mohlo by se říci, že tyto rozkazy by ly vypity podřízenými instancemi, jako písek vypije vodu, a nedostaly se na místo určení.
Ve skutečnosti neměl car moci žádné. Ta spočívala v rukách
dvorské kliky (kamarily), jež rozmanitým způsobem uplatňovala a
prosazovala svou vůli. Jejím nástrojem byl také nový předseda
ruské vlády, jenž
vystřídal Goremykina, Bori-r Stiirmer.
lJstřední osobou
této kamarily byl
pověstný mnich
Crigorij Rasputin)
jenž zcela ovládal
carevnu i\lexandru Feodorovnu
a jejím prostřed
nictvím také slabého c~ra Mikuláše II. Jak StlirRIIJkj li/ok pii Brli.,.i!IJI·OI"~ IldJ"!II!JJI r. r 9 r 6.
mer) tak i Rasputin rozhodli v této
době o osudu otázky českos]ovenskýc11 zaja1cú. Na záldadi':~ zásadního rozhodnutí z 'Zl. dubna přediožil 18. cenna 1916 ministr
války generál Suvajev carovi ná"vrhy, jak by osvobození zajatých
Slovanú mělo býti prováděno. Doporučoyalo se v nich zejména,
aby "byli na čestné slovo osvobozeni v nejbližší době ti ze zajatýcl1 Cechú, kteří již skutkem dobzali svou oddanost Rusk~l,
čímž by bylo u zajatých Slovanú posíleno \'ědomí, že Rusko Je
k nim ve vztazích příbuzel1ských. Za takové zajatce doporučoyalo
by se pokládati voj,í.ky z8. a 88. českého pluku, kteří dobrovolně
přešli na naši stran u ... Rovněž s e navrhovalo, a by těmto, R usk u
oddaným Cechům a Slovákům bylo dáno právo nabýti ruského
státní1;o občanství. Všechny tyto !lát)r!!)') Příznil'é čeJkoslfAJť11SkétJllt
odboji} sdJ1Jálil car beze změny \Tlastnoručním přípiskem: Současnč
(zo: čenTna 1916) byl jím přijat ve slyšení dr. V. Vondrák, jenž
znovu byl ujištěn, že jest sclwáleno osvobození českoslO\Tenských
C(

C(
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zajatců, jakož i vybudováni československé armády. leč výsledky
tohoto rozhodnutí se nedostavovaly. Stalo se tak proto, že z rozkaz~ Sttirmerova bylo carské potvrzení před příslušnými úřady
zatajeno a problášeno za neplatné. Stejně nepříznivě zasábl také
Rasputin, jebož ná,-odem psala carevna svému choti proti osvobození slovanských

českými. Proti tomu se však postavila kyjevská správa "Svazu
československých spolků na Rusi C( a vymobla v červnu 1916 na

ryze

,
vojska. Proto rozhodlI se mnozí z nic11 lJstoupiti do srb,rkého lJojska, které se tvořilo
o~ ko~ce roku 1915 v Oděse z dobrovolníků z jihoslovanských
za)atcu v Rusku - o prvním transportu tohoto dobrovolnického
oddílu, v němž bylo též několik Cechů, vyslaném ještě do Srbska, byla již řeč. Na jejich žádost vymohlo v dubnu 19 I6 srbské
vyslanectví od ruské vlády dovolení, že do jihoslovanskél::o vojenského sboru mohou býti přijímáni též dobrovolníci češtÍ.
Tuto českou účast uvítal také srbský ministerský předseda N.
Pašié. Cechům bylo slibováno, že při větším počtu přihlášek bude
v rámci organisonného srbského vojska vytvořen větší samosprávný oddíl zcela český, a pro první dobu bylo jim zaručeno, že bude
utvořena aspoň česká brigáda; podle rozhodnutí caro'va (v září
19 16 ) měla b},ti zformována česko-srbská divise s dvěma pluky

ruském generálním štábu rozkaz, jímž se přijímání českjcb
dohrOlJoll1íků do srbského lJojska
zastalJolJalo. Tim bylo ovšem
znemožnčno, aby se v rámci
srbské armády vytvořil větší
vojenský oddíl českosloven
ský. Část českých dobrovolníků zůstala však přece v první srbské divisi - zejména
y důstojnickém s boru tvořili
Ceši téměř celou pětinu -,
jíž velel plukovník Hadžié)
a prodělávala s ní na podzim
1'. 1916 těžké a vražedné boje
v Dobrudži.
Bvlo to v době, kdv Rumuns"ko vypovědělo "válku
Rakousku- Uhersku (koncem
T'elite! dobrOl'ú!J!ické .rrbské dil'ise
srpna 1916), a srbská divise,
plukOl'ii!k HadŽié.
posílená vojskemruským,byla
určena jako tak zvaný "expediční" sbor k útoku proti Bulharsku, které mělo býti potrestáno
za svou zradu. Později pak byl "expediční" sbor rozmnožen ještě
vojskem rumunským a celá tato tak zvaná "dobrudžská armáda"
byla postavena pod vrchní velení rumunskébo generála Averescu.
K zamýšlenému útoku na Bulharsko však nedošlo. Naopak němec
ký generál Mackemen zabájil se svou německo-bulhalsko-tureckou
armádou rychlý a energický postup proti Dobrudži a již na počátku
druJléhozářijového týdne r. 1916 padla do jeho rukou dvě důleži
tější města jihorumunská} Tutrakan a Silistrija, čímž se m1..t otvírala
cesta do Dobrudže. Srbská divise, ač nebyla ještě zcela připra
vena k boji a chyběla jí výzbroj, spěchala kvapem, aby zastaVila
nepřátelský útok. Již 6. září se srazila s protivníkem a vrhla sé
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OdJ~očil!fk čťskjrh dobrol'oMk,!
(2~ fela j, rot)' ),č'sl, .rtle!eckého pl!!.ku") po rOZIJéde§, U Bllčače

Za těchto ponebylo divu,
že nadšení českých
zajatců pro novou
správu "Svazu
ochládalo, když carovozásadní přízni
vé stanovisko bylo
známo; zavládlo
mez'i nimi rozhoř
čení nad tím, že ani
nyní nejsou vyřizovány jejich přihlášky ke vstupu do

s prapor, KolmtikolJťm,

československého

měrů
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hrdinně do boje; byla však nucena ustoupiti pro neúspěchy rumunského vojska.
Již při tomto prvním křtu ohněm měla srbská divise značné
ztráty a též z Cechů padli tu dva důstojníci. O týden později zabájila
Mackensenova armáda nový útok, při němž se srbská divise držela
opět velmi statečně, nespokojujíc se proti nepřátelské přesiIe jen
s úspěšnou obranou, nýbrž také směle útočíc; její ztráty byly
ovšem zase velmi značné - vyžádaly si je zejména proslulé bodákové útoky srbské pěchoty ("na nož H ). Ani tentokráte však nemohla udržeti své úspěchy pro špatné postavení sborů ruských.
Zvlášť pak osvědčila srbská divise pod vedením plukovníka Hadžiče chrabrost ve dnech 18.-20. září 1916, kdy přes velkou početní a zejména dělostřeleckou převahu nepřítele nejen zadržela
jeho postup, ale dokonce smělými útoky obrátila jej na útěk. Tyto
úspěchy byly ovšem zaplaceny těžkými ztrátami; mezi 23 důstoj
níky, kteří tu padli, bylo osm Cechů. Za čtrnáct dní bojů pozbyla
srbsld. cli-vise více než 40 procent svého původního stavu! Přes to
po krátkém odpočinku prodělávala takto oslabená srbská divise
(přibylo do ní nových 30 českých důstojníků) po celý říjen po hoku rumunských a ruských vojsk množství těžkých bojů. Přes statečn}' odpor nemohla však zamezit-i neustálý ústup "dobrudžské armády", jenž byl zpúsoben hlavně zmatky ve shorech rumunských a neschopností vrchního velitelství i vlažností ruskou. Marně
však se snažil vnésti generál Mackensen do řad srbské divise rozkol
letáky (také českými, psanými však špatnou češtinou), které dal
shazovati s letadel a jimiž vy bíze1 její yojáky, aby se vzdali. Mnohokráte se octla srbská diyise, z které na konec zbývaly jen žalostné
trosky o několika stech mužú, v nebezpečí, že bude zajata, když
kolem ní rumunské a ruské oddíly kvapem a bez jejího vědomí
ustupovaly. Teprve 25. října 19I6 byly její zbytky dopraveny
k oddechu do Ruska.
Ceská účast lJe l)Jecb bojícb srbské dizlise l~)'!a l~yltikaiídJ' svědčí o tom
také to, že jen 26 českých dústojníkú vyvázlo z hrozného hveprolití bez pohromy. Většině jich se dostalo vyznamenání srbských, ruských a rumunských. Na začátku r. I917 odešla největší
část českých dobrovolníkú ze srbské diyise, aby vstoupila do česko-
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slovenského vojska f_a Rusi. S nimi přišel také kapitán R. Gajda,
který ke konci r. 1915 jako dobrovolník prodělal strašlivý ústup
srbské armády ar. 1916 se dostal přes Francii do Ruska, kde vstoupil do srbské divise.
Na neutěšeném stavu organisace větší vojenské jednotky české
na ruské půdě r. 1916 měla však nemalou vinu i vojenská komise
"Svazu(( (v čele stál L. Tuček), která si nepočínala vždy tak, jak
bylo vhodnoa prospěšno. J eji postup
vzbuzoval nespokojenost nových
dobrovolníků zezajatců, tvořícich zá19žni prapor" Ceskoslovenské brigády"; tato náhradní
rota byla původně
v Kremenčugu, na
Zákop)' srbské divise v DobrudŽi.
jaře 1916 byla pak
přeložena do K yjeva a zde posléze umístěna v "Cerveném domě" university sv.
Vladimíra. Zejména bývalí důstojníci rakousko-uberské armády
nelibě nesli, že byli přijímáni jen jako prosti vojíni, zatím co
v dobrovolnickém sboru srbském byla jejich bývalá bodnost uznávána. Byli také nespokojeni s novým výcvikem, jenž se nedál
podle jejich mínění dost odborně vojensky, a vytýkali mu příliš
né zdůrazňování vzoru sokolského (na bojiště byli posíláni jen ti
z dobrovolníků, kteří ovládali všecbny sestavy sokolských prostných cvičení). Vadil jim i nedostatek kázně. Ukazovalo se vůbec,
že prostředky "Svazu" nedostačují k tomu, aby byl vytvořen
větší vojenský sbor.
Tato nespokojenost nezůstala jen věci vnitřní, nýbrž stížnosti
pronikly až k veliteli vojenské oblasti kyjevské generálovi Chodorovičovi, jenž je dal vyšetřiti zmíněnému již generálovi českého
původu Jar. Cervinkovi; ten již před kyjevským sjezdem vytýkal
vojenské komisi "Svazu ", že nejen nemá odborných znalostí k orObrázkové dťjiny naší samostatnosti

37.
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ganisaci početnějšího československého vojska, nýbrž že ji ani nechce provésti. Jako vojáci, kteH nelibě nesli nepořádky ve tvořící
se záloze" Ceskoslovenské brigády", stáli oba generálové na straně
dobrovolníků, žádajících nápravy. Generál Cervinka provedl nařízené šetření a odebral se nato k náčelníkovi generálního štábu
generálu Alexějevovi, kterému přednesl návrhy, jimiž by se dosavadní nepořádky odstranily. Ty byly generálem Alexějevem
schváleny. Jimi se rušila velká pravomoc, kterou pro sebe žádala
správa "Svazu" při formováni československého vojska (její návrhy
předložil dr. V. Vondrák 17. června 1916), a jeho organisace se
vkládala do rukou vojenských, odborných; spolehlivým zajatcům
dobrovolníkům, kteří byli již předtím důstojníky, měla býti jejich
hodnost ponechána. Na tomto základě měl podle ustanovení generála
Alexějeva ze srpna 1916 provésti novou organisaci českého dobrovolnického sboru generál Cervinka pod dozorem generála ChodorovÍče.
Generál Cervinka sestavil z bývalých důstojníků-zajatců oddíl,
který podrobil zvláštnímu výcviku. Ovšem ani tím nebyl uči
něn konec sporům, poněvadž správa "Svazu" se nemínila vzdáti
pronikavějšího zasahování do věcí vojenských. Zmatek zvyšovalo
pak i vměšování továrníka Dědiny, jenž stál v čele kyjevského
spolku" Ceskoslovenská jednota" a byl smýšlení zpátečnického
a přepiatě panslavistického. Ten sočil u ruských úřadů nejen proti
Masarykovi a pařížské "Národní radě", nýbrž i proti kyjevskému
"Svazu". Není tudíž divu, že za těchto poměrů měli nepřátelé
československého revolučního hnutí, jichž bylo v Rusku dosti
a právě na místech rozhodujících, svůj boj proti zřízení samosprávné československé armády na ruské půdě značně usnadněn.
Důsledky těchto vnitřních sporů mezi ruskými Cechy a nepřízně germanofilských ruských úřadů, kterou nemohlo překonati
horlivé opačné úsili některých Rusů, přejících opravdu české věci,
doléhaly nejtiže na české zajatce, kteří přes své uvědoměle české
i slovanské smýšleni stále trpěli v zajateckých táborech. Jaké ústrky
a příkoří museli tu snášeti, odhaluje pamětní spis předního ruského
generála Brusilova z počátku r. 1917. Praví se v něm doslova: Pře
svědčil jsem se, že "instituce a soukron é osoby, jimž jsou svěřo
váni zajatci, nezřídka se chovají k celé věci nesvědomitě, a nezna-

jíce slovanských myšlenek nebo nesympatisujíce s nimi, řídí vše
směrem Rusku škodlivým, jelikož není příslušné organisace pro
péči o zajaté Slovany a správného dozoru nad nimi. Němci i Maďaři jsou drženi v sibiřských táborech, poměrně dobře zařízených;
a na práce do evropského Ruska jsou téměř výhradně posíláni Slované jako živel spolehlivější; tim pak ti Rusové, Ceši a jiní Slované,
kteří dobrovolně přešli na naši stranu V naději, že se setkají s bratrským chováním se ,-_
strany ruské vlády a
společnosti, 0cítají se
v situaci hladových,
bosých, polonahých,
často i nemocných
otroků, přinucených

'I

i

vykonávati práci,
která je nad jej ich
síly, a snášeti nelidské jednání různých
vykořisťovatelů ruských Němců, ZiPrapor česko.rlovcllSkfch dobrovolllikti-zajatclÍ 1) Taškentu.
dů a Musulmanů, u
nichž se ocítaji. Za takového stavu věcí zajatí Slované závidí
Němcům, kteří na Dalekém Východě jsou pro nedostatek vojska
a uprchlíků dobře a prostorně ubytováni a lacino se živi. Nevozí
jich s místa na místo jako Slovany, kteří jsou stále přesazováni
z práce do práce. Drahota v evwpském Rusku je pro zajaté důstoj
níky Slovany velmi citelná; dostávají 5o rublů měsíčně a žijí v ně
kterých místech téměř jako žebráci, zatím co Němci na Dalekém
Východě žijí za tento obnos v blahobytu.
Touha těch, kteří jsou nejvíce oddáni slovanské myšlence vstoupiti do řad bojovníků za osvobození vlasti - také naráží na
překážky; nedůvěřuje se jejich upřímnosti; vytýká se jim, že jednají proti přísaze, a někdy jsou omylem posíláni na práce do dolů.
Byly případy útěku ze zajetí do českého záložního praporu. Dočasný výnos, který zakazoval zajatým Slovanům, aby vstupovali
jako dobrovolníci do českých a srbských oddílů ruské armády:
579
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a který byl odůvodněn nedostatkem pracovních sil v zemědělství,
dodnes. není odvolán, ačkoliv tyto práce byly skončeny, a znemožňuJe, aby byly tvořeny, ba i doplňovány české a srbské oddíly
naší armády. To odporuje jasně vyjádřené nejvyšší vůli.
Naprostý nedostatek soustavnosti při jednání se zajatci má krajně těH:.é následky, neboť práce, ke kterým jsou přidělováni, jsou
těžké a JSou konány za tak zhoubných a nehygienických podmínek
že zajati Slované nejen trpí, ale i bezpočtu umírají; tak hynou nej~
ví~e přesvědčení bojovníci za slovanskou věc; proto, že nejsou zapsanI v seznamech podle svého povolání, není také využito lidí
s technickým a jiným vzděláním, jichž máme nedostatek. Místo
aby byli získáváni lidé oddaní Rusku, soustavně jsou odpuzovány
živly, jež nám dříve byly přátelsky nakloněny a v jejichž zájmu
je vedena válka.
Je úplně přirozené a pochopitelné, že v zajateckých táborech
bývají jmenováni veliteli ti, pro které není místa na frontě; často
jsou to rušti Němci, kteří, bohužel, i zde bezpodmínečně škodí
svým zřejmě nepřátelským poměrem k zajatým Slovanům. Aniž
by přímo porušovali zákony a nařízeni, mají tito velitelé různé
možnosti, jak uplatniti své názory; tak na př. jmenují písaře a vůbec
dozorce z řad zajatců-austrofilů. Útisku Slovanů, který je toho dů
sledkem, je pak využíváno Němci jako důkazu, že všechna ujištění
Ruska o cílech války jsou nepravdivá.
To neodpovídá blahým nadějím, s nimiž se Slované vzdávali
Rusům. Vlivem tohoto hořkého zklamání, posilovaného německou
podzemní propagandou, vznikají u Slovanů pochybnosti o upřím
nos~i slav?ostních slibů Nejvyššího velitele (t. j. cara) a vzniká
u nIch dOJ em, že Rusko u vědoměle posílá je do záhuby. Na takové
odpuzované Slovany Němci ukazují jako na vzor rakouských Slovanů, nenávidějícichRusko a neschopných oceniti Rusko a ruskou
velkodušnost, což ovšem dráZdí Rusy a nesváru mezi Slovany jest
dosaženo. Jen lidé nejpevnějšího ducha nacházejí tolik sil, aby zů
stali věrnými Rusku.
Vojenský náčelník v Suzdale, dověděv se, že mnozí Ceši-dů
stojníci chtějí vstoupiti jako dobrovolníci do českých družin, zadržel je řka, že z našich, t. j. ruských zajatců v Německu a Rakous-

DRUHÝ SJEZD "SVAZU ČSL. SPOLKŮ NA RUSI" V KYJEVĚ

ku nebude tak jednati dokonce ani prostý voják. Ceši vzali proto
svoji žádost nazpět. Stejný osud stihl prohlášeni Cechů, že chtějí
přestoupiti na pravoslaví. Téměř v Zádném ze zajateckých táborů,
bez ohledu na nařízení, není uskutečněno naprosté oddělení S10-

Car beseduje s gmerály ve Voloéisce (Ukrajina J.

vanů od ostatních zajatců. Stále ještě ocitají se mezi nimi Zidé
a Němci, kteří zprvu se vydávají za Slovany, doufajíce, že s nimi
bude lépe zacházeno. A je-li zajatec veden v seznamech jako Slovan, nemá podle platných nařízení práva změniti svou národnost.
Tyto osoby jsou vyzvědači, slídí za svými soudruhy a posílají zprávy o jejich sympatiích k Rusku do Rakouska prostřednictvím sester
rakousko-německého Cerveného kříže, navštěvujících občas táb~ry. Byly zjištěny případy, kdy pro takové udání byli příbuzní
zajatých Slovanů v Rakousku všemožně pronásledováni (zbaveni
přídělu chleba, uvězněni atd.). Stává se, že zajati Slované, oddaní
Rusku, prosí, aby byli odděleni od Slovanů austrofilů, s nimiž ne-
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jsou S to žíti V míru; avšak velitelství často odpírají vyhověti jejich
prosbám, poukazujíce na to, že není rozdílu mezi rakouskými zajatci. Tisíce zajatých Slovanů, žijících společně s austrcf ly, byly
zklamány a zřekly se slovanské myšlenky.
Zdravotní podmínky v táborech nesnesou kritiky. Do
tábora naprosto zdravého při
vážejí zajatce zřejmě nakažené skvrnitým tyfem, nebo
naopak do tábora, kde zuří
skvrnitý tyf, přivážejí zajatce
zdravé. Velký oddíl zajatců
odeslali nejprve do Kurganu
a rozdělili jej po vesnicích.
Zni tam dobře, ale brzo je
odeslali na stavbu murmaň
ské železnice. Práce byla tam
těžká, z velké části byli tam
řemeslníci, učitelé, zvěrolé
kaři atd., kteří nebyli zvyklí
na tak těžkou práci. Díky špat-

né

stravě

a špatnému obydlí
polovina zemřela kurdějemi. Z Murmaně byli zajatci
posláni na zotavenou do Semibratova v Jaroslavské gubernii. Místnosti, které tam měli obývati, byly uznány komisí, poslanou velitelem vojsk moskevskébo vojenského obvodu, za vhodné pro 2.000
Edí,a to zdravých. Přijelo jich asi 3 .oooa část musela ztráviti noc pod
širým nebem. Celou noc lilo; zatím mezi zajatci, přijíždějícími
z Murmaně, byli umírající a přibližně jedna třetina nemohla choditi
bez cizí pomoci. Brzy zde vznikla epidemie skvrnitého tyfu. V tockém táboře samarské gubernie ze 16.000 zajatců Slovanů více než
6.000 zemřelo skvrnitým tyfem, o čemž vyšší velitelství nic nevě
dělo. Princi A. P. Oldenburskému přinesl o tom zprávu starešina
místní šlechty na prosbu lékaře, umírajícího skvrnitým tyfem. V twNěmeckj císm' Vilém ll.

-

,
f

jickém táboře ze 4.500 Slovanů zemřelo tyf~m více než polovina.
V táborech Turkestanu, díky zlořádům správy, polovina zajatých
Slovanů zemřela na tyf, malarii, úplavici a kurděje.
Lze se diviti, že za takových podmínek místo lásky a oddanosti
hromadí se u Slovanů city naprosto opačné? A všichni jsou budoucími občany Ruska nebo těch států, které po válce mají tvořiti jeho
pokračování v hl ubině Střední Evropy a státi na stráži
našich společných
zájmů. Hořký pocit urážky, nezasloužené od těch,
od kterých neoče
kávali takové lhostejnosti, může se
státi malým, ale
nedobrým semenem, z něhož časem vyroste velké
Vjzdoba "zemljanky" (úkrytu t) zemi) 7. roty es!. brigády
zlo; s ním bude
(Velká Moročná v pinskjch močálech).
pozděj i těžko a o btíŽno bojovati. Zabrániti všemu, co může míti záporný vliv, je
daleko lehčí. Nesmí se to odkládati, jinak bude pozdě.
Všecky rozkazy a nařízení o zajatých Slovanech jsou svým duchem velmi příznivé. Zvláště mnoho dobrodiní bylo jim prokázáno Gosudarem carem, jenž svolil, aby byly povoleny Slovanům různé výjimky z přísných předpisů o zajatcích. A však provádění těcbto dobrodiní je značně pozadu a zatím není z toho nic
uskutečněno, nepočítáme-li povolení náboru dobrovolníků, které,
jak výše bylo ukázáno, v poslední době bylo také odvoláno ...
Němci zatím usilovně ličí ve svých novinách, vydávaných ve
slovanských zemích, všechny hrůzy života zajatých Slovanů v Rusku, aby tím zabránili jejich uvědomělému přecházení do zajetí.
Plody této činnosti projevuji se již na svěřené mně frontě; vojenské
oddily, které dosud byly považovány za nespolehlivé a které jsou
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složeny převážně ze Slovanů, začaly v poslední době projevovati
mnohem větší houževnatost." Přes trudné postavení a mnohonásobná zklamání zachovala
však značná část českjch zajatců, roztroušených v celkovém počtu
mnoha tisíc po evropském a asijském Rusku, horoucí touhu vybřed
~outi Z ~e~ůstojného stavu. Jejich revolučnost nesla s sebou živý záJem polltlcký, takže si horlivě všímali nejen poměrů ve ".~vazu"
a zejména pak průběhu otázky zajatecké, nýbrž i stavu obecného,
pokud ovšem bylo možno o něm získati zpráv. Rozpory mezi kyJevským a petrohradským směrem vzbuzovaly v nich ovšem roztr~čení a hořkost, ba u leckterých i lhostejnost k revolučním plánům; byla to voda na mlýn těm krajanům, kteří buď ze strachu
o budoucnost a o rodinu nebo i z přesvědčení smýšleli rakušácky
- a našel se takových přece jistý počet! Ale jádro uvědomělých
českých revolucionářů, kteří měli stále před očima v1ast, již opustili
v kruté porobě, zachovalo věrnost svému původnímu odhodlání.
Ce~ké organisace zajatecké, o jejichž vzniku r. I9I5 byla již řeč výše,
neJen vytrvaly ve své mnohotvárné činnosti, nýbrž ji, pokud tomu
dovolily místní poměry, ještě stupňovaly a usilovaly, aby získaly
náklonnost ruského obyvatelstva pro české protirakouské úsilí.
tomu bylo úspěšně užíváno sokolských cvičení, a mnozí ze zajatců za týmž účelem přestupovali také k pravoslavné víře (totéž
se koncem r. 1916 projevovalo i v "Ceskoslovenské brigádě"), po
případě se účastnili okázale ruských slavností, otzvláště oslav carských svátků, v ruském lidu hlavně vlivem pravoslavné církxe
stále populárních. Styk s domorodci usnadňovalo pak to, že se nemalá část českých zajatců naučila ruštině. Správě "Svazu" podařilo
se aspoň místy jejich postavení zlepšiti; celkový stav byl však
ještě na začátku r. 1917 neutěšený. K odborné práci v továrnách
(obzvláště v Taganrogu a v Kyjevě) nebo dokonce do "Družiny"
se podařilo do té doby přes veliký počet prihlášek se dostati poměrně jen malému hloučku.
Bývalá" Ceská Družina", od druhé polovice dubna I91 6 "Ceskoslov:ns~á. ,s~řel~cká b~igád~((J skládala se nejprve jen ze dvou pluků,
takze Jep Jmeno predstlhovalo skutečný stav; patronem prvního
pluku byl sv. Václav, druhého pak sv. Cyril a Metoděj. Záhy však

bylo počato s jejím rozmnožováním ze zajatců, takže ke konci
r. I 9I6 čítala na 5.800 mužů, ačs ohledem na vysoké číslo přihlásiv
ších se dobrovolců mohla býti mnobem silnější. Ani nyní nebojovala však hromadně a nejpřednějším jejím úkolem zůstávala stále
služba výzvědní. První pluk (vlastně první jeho prapor) byl rozprostřen na rozsáhlém úseku jihozápadního bojiště, kde proti němu
stála rakouskpuherská armáda.
Druhý pluk byl
rozložen v oblasti
pinských blata řek
Pripeti, Stochodu a Styru. Jeden
oddíl "Ceskoslovenské střelecké
brigády" byl pak
přidělen na rumunskou frontu,
do jižní Bukoviny
a severozápadního
Rumunska. Jak
Dobrovolníci "Československé brigády(( na Stochodu.
patrno, bylo působiště "Ceskoslovenské brigády'· velmi rozsáhlé, neboť se rozldádalo od pinských močálů až do Rumunska. Mezi českými vojáky
panoval přes všechny nesnáze čilý rucb osvětový, jevící se též vydáváním rotních časopisů (na př. "Světlaastíny", "Šlehy", "Slovan",
"Táborita"), a borlivá činnost tělocvičná vsokolském ducbu.
Ve svazku ruské armády generála Brusilova prodělali a znamenitě se uplatnili, jak s povděkem konstatoval sám generál Brusílov
i ruský tisk, čeští rozvědčíci při tak zvaném Br!4silovově nástupu
v první polovici června 1916. Po pečlivých přípravách zahájil v polovici května 1916 rakouský vojevůdce Conrad z H6tzendorfu
prudký útok proti Italii. Jeho zisky na počátku byly nemálo pronikavé. Italské vojsko začalo ihned ustupovati a po d vou dnech
stanuli již rakousko-uherští vojáci na italské půdě. Postavení italské
armády bylo velmi povážlivé a hrozilo jí nebezpečí velké porážky.

!<
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V této pohnuté chvíli naléhal jak italský král, tak francouzský ministerský předseda na ruského cara, aby ruské vojsko urychlilo svůj
útok, jenž byl chystán na měsíc červenec, a tak Italii ulehčilo.
Ruský car těmto naléhavým žádostem vyhověl. Dne 4. června I9 I6
započala pod vedením Brusilovovým ruská ofensiva, která byla
namířena proti německým a rakouským posicím kolem města
Lucku (na řece Styru severně od bývalých hranic Haliče) a hned
na počátku nabyla pronikavého úspěchu. V rakousko-uherském
vojsku došlo k bezhlavému zmatku, bojové jeho linie byly prolomeny a velké množství zajatců i válečné výzbroje padlo do vítězných rukou ruských. Tím byla Italie zachráněna, neboť rakouslm-uherské velení, potřebujíc ucpati povážlivé mezery rozvrácené
východní fronty, bylo nuceno odvolati část svých vOjsk s italského
bojiště a zastaviti na něm nejen vítězně postupující svůj útok, nýbrž
i vzdáti se značné části územních zisků. Postup ruského vojska
pokračoval i poté úspěšně dále; dosáhl jmenovitě zase hlavního
města Bukoviny Cernovic, zmocnil se i značnějšího území dále na
západ a zatlačil také německé vojsko k řece Stochodu. Za měsíc
ztratila rakousko-uherská a německá armáda na půl milionu lidí,
z toho dvě stě tisíc zajatců, a v dalších bojích se tato čísla podstatně
ještě zvýšila; stejně bolestná byla jak pro Rakousko- Uhersko} tak
i Německo, které byly skoro u konce se svými zásobami surovin,
ztráta velkého počtu děl a i ostatních zbrani. V této kritické chvili,
kdy se znovu zhroutily rakousko-uherské síly, bylo to zase Ně
mecko, které se horečně snažilo zastaviti další ruské pronikání
a zabrániti hrozící katastrofě. Vrchní velení na celé východní frontě převzal německý maršál Hindenburg. Ke konci srpna r. I9 16
se konečně ruský postup zastavil. Přední příčinou tobo byl opětný
citelný nedostatek střeliva i jiných válečnýcb potřeb. Postup ruského vojska nesměl pokračovati, poněvadž ruský ministerský
předseda Stlirmer z návodu germanofilské kamarily na carském
dvoře, jak byl obviňován, chystal zvláštní (separátní) mír s Ně
meckem a Rakouskem-Uherskem!
úspěchy Brusilovovy ofensivy naplnily ovšem radostí i ruské
Cechy a české zajatce, na něž tím tíže doléhaly zdlouhavé a obecnému přání nedostačující pokroky československého revolučního
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I916 byli však mnozí naplněni
do Ruska přibyl
poslanec J. Diirich. Byl v nem spa.trova~ cl~n panzske "oCesko~~oven
ské národní rady", uznané kYlevskym sjezdem za vudkym ceskoslovenského odboje, a proto
byl vítán s velikými nadějemi,
že se kolem jeho osoby budou
moci sjednotiti všichni Cechové a Slováci v Rusku a že
bude konečně dosaženo skutečných politických i voj enských ústupků od ruské vlády.
První kroky Durichovy zdály
se tyto naděje opravňovati,
když ruské úřady přijaly jeho
návštěvy s formální vlídnosti
a když došlo i ke slyšení u cara.
Hlavn í oporu nalézal v této
době Durich mezi petrohradskými Cechy a českými zajatci,
Generál P. Hilldenbllrg.
po bouřenými na~(, kyj evskýn~
vedením Svazu. Ke koncl
srpna 191'6 došlo v Kyj~vě k pokusu odstraniti příčiny nespokojenosti a nesvárů meZl Cechy: R,usku. Dn~(, 2.8. ~rpna by~~
uspořádána v kyjevském "Pedagoglckem museu schuze, na mz
byla ostře odsouzena dosavadní správa 2'SV:'Z,u". pr~hé!~? pak
dne byla, hlavně přičiněni~ dra, M. R. Stefa~lka, lenz pt1Je~ de:
Ruska asi měsíc po J. Durlchovl spolu se zastupcem amencke
"Slovenské Ligy" G. Košíkem, sjedná~a . vzáj.emná, doho~a, tal~
zvaný nkyjevskj Zápisu. Podle n~ho ve~l vOJet~s~(e ,a z~Jatec!(e
jako neodlučitelná součást akce dlplomatl~ko-poht1cke melY'pr~
jíti z pravomoci "Svazu" do pravo,moc1 "Ceskos~ovoen:ke narodní rady" v Paříži, jejímž představttelem na ruske 'pude byl J.
Durich jako její místopředseda. Durich měl se skup1nou odborných pracovníků, které by za jeho souhlasu vybr:l~ "Ces~mslover:
ská národní rada", vésti československé revolucm hnut! na RUSI.
hnutí v Rusku.

Začátkem července

přesvědčením, že nastáv! obraty k ~ep}ímu, ~?yž,
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"Kyjevský zápis" byl důležitý i tím, že se jim zásluhou Stefánikovou vyjasnila otázka poměru mezi Cechy a Slováky. Památný zápis,
jenž se měl státi novým pevným základem společné práce ruských
Cechů a Slováků, byl podepsán zástupci" Ceskoslovenské národní
rady" v Paříži drem M. R. Stefánikem a poslancem J. Durichem,
. -.--~~-zástupci "Svazu českoslo
venských spolků naRusi"
drem V. Vondrákem aJ.
Volfem a konečně zmíně
ným již delegátem pittsburské "Slovenské Ligy"
G. Košíkem, a zní doslovně takto:
"Ceši a Slováci, kteří
bydlí vsouvislých masách
v Cechách, na Moravě,
v Slezsku a Slovensku (severní Uhry), chtějí se vyPoslamc j. Dt7rich se svým průlJodčím poručíkem SlaJfem
maniti z jařma německo
ndtJftě!Jou u éeskoslovenskjch dobrovolníků /J K);jevě.
maďarského. Ceši a Slováci, jsouce si vědomi, že '
jsou úzce splati navzájem jak životními zájmy, tak i kulturou a
jmenovitě krevními svazky, přejí si vyvinouti se v jednotný, politicky nedílný a svobodný národ pod záštitou a protekcí Ctyř
dohody. Tento národ chová naprostou důvěru k Rusku, které
šlechetně projevilo svou rozhodnou vůli pokračovati ve svém historickém poslání chrániti a osvobozovati Slovanstvo. Národ česko
slovenský současně pevně věří v upřímné a účinné sympatie,
které jeho snahám byly již jasně projeveny, jmenovitě Francií,
Anglií a Ita1ií.
Avšak především národ československý jest hluboce přesvěd
čen o vítězství své národní myšlenky, neboť toto vítězství jest neodlučnou částí politiky spravedlnosti a prozřetelnosti, na níž jediné
může býti zbudována rovnováha Evropy. Ceši a Slováci, úpějící
pod jařmem centrálních mocí, mohou dnes vůči svým nepřátelům
vykonávati ač houževnatý, přece jen trpný odpor: ti yšak,kdo se
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Rakouska- Uherska, mají svatou povinnost činně se
boje za svou národní samostatnost.
Organisace československé za hranicemi, čítající na dva miliony
příslušníků, ustavily a uznaly za tím účelem" Ceskoslovenskou národní radu", které se dostalo i schválení všech příslušných předáků
ve staré vlasti. Tato Rada, jedině odpovědná a kompetentní, pracuj ev naprostém souladu se směrodatný miorgányspoj eneckých velmocí a jejich přátel.
Vzhledem k zeměpisné rozptýlenosti československého
živlua k nutnosti jednotného politického
vedení, jakož i vzhledem k zvýšení intensity branného odporuicelkové politické
akce, z vůle zahranič
ních Cechůa Slováků
Ceskoslo,:,tflfli dobrOl)olllíci
i předáků národa tam
p"ed svjmi kaJ'árnaJJli v K);jevě.
za Karpatami, vyjímají se z kompetence organisací československých věci vojenské
a zajatecké jako neodlučitelné části akce diplomaticko-poHtické
a předávají se "Ceskoslovenské národní radě".
Místopředseda" Ceskoslovenské národní rady", p. Josef Durich, český poslanec, přijel do Ruska a jest representantem Národní
Rady v Rusku. On je povolán jako takový mluviti jménem této
"Rady" a tudíž považován také za representanta československého
národa na Rusi. V těchto svých ,lastnostech opírá se o skupinu
odborných pracovníků, vybraných za jeho souhlasu ,Ceskoslovenskou národní radou'. Organisace československé loyálně se zavazují
pomáhati všestranně, Ceskoslovenské národní radě' k uskutečnění
jejích snah. O finanční stránku celé akce stará se finanční komise,
podléhající vrchnímu dozoru, Ceskoslovenské národní rady'."
Bohužel naděje, které byly skládány do "kyjevského zápisu"
i do obratu válečného štěstí, způsobeného Brusilovovým nástupem,
nacházejí

zúčastniti

vně

v
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re nestlnih!.;o jistém .ulehčení ve veřejných vnitřních poměrech
rus~{:~ch, jez se dostavIlo r. I915 po průlomu u Gorlice, počal v polOVICI r. 1916 opět obrat k horšímu. Zmíněná již kamarila na carském dvoře se zmocnila rozhodujíd moci a obsazovala odpovědná
místa svými lidmi, kteří prováděli její plány, vrhajíd Rusko v zkázu a v revoluci. Ministr zahraničních věd Sazonov byl nahrazen rozhodným zpátečníkem a Němcům naldoněnvm Borisem Sturmerem
jemuž se podaři.lo odstraniti také dosavadníh~ ministerského před~
sedu Goremyklna. B. Sturmer, místo aby se odhodlal k vnitřním
politickým ústupkům ve smyslu parlamentarismu a k radikální
nápravě zlořádů ve správě (rostly zejména obtíže zásobovací),
k~er~ by. odstranily:" vzr~stajíd nespokojenost nejen mezi děl
nlckym lidem, ale 1 mezI svobodomyslným vzdělanectvem, při
pravoval, aby udržel neomezenou moc carovu, se svým úřed
nim pomocníkem Priklonským předčasný konec války uzavřením
zvláštního míru s Německem. V tomto prostředí nemohlo býti
náklonnosti k československým snahám revoloučnim. Bylo už
poznamenáno výše, jak z těchto kruhů bylo zakročeno proti propuštěni českých zajatců ze zajateckých táborů, a jtjich nepřízeň
dovršilo tajné rozhodnutí ruské vlády, že zřízeni českosloven
ského vojska ze zajatců nebude dovoleno. Rovněž tak bylo zrušeno nařízení náčelníka štábu vrchního velitele generála Alexějeva
z 20. října 19I6, že "Ceskoslovenská střelecká brigáda" má býti
rozšířena na divisi.
.
Zpátečnickým úředním kruhům ruským bylo také solí v očích,
~e ~ čele .~es~wslo;e?-s~{:ého zahraničníbo hnutí stojí T. G. Masat:.yk,
jenz byl pml nenavIden pro své pokrokové a pronikavým sociálnim reformám nakloněné smýšlení, jak je odhadovala jmenovitě
1eho pronikavá kritika carského samoděržaví a vládního, jakož
1 myšlenkového ovzduší ruského vůbec (v zmíněné již knize "Rusko a Ev~opa''.. jež vyšla původně německy), a tím byly naplněny
~echutí 1 protI ~elé pařížsk~ "Ceskoslovenské národní radě". J eJ1ch odpor protI demokratické povaze československého odboje
posilovala i žárlivost vůči Francii a Anglii, které Masarykovi jakožto
představiteli československého revolučníbo hnutí vycházely vlídně
vstříc. Měly ostatně i námitky proti kyjevské správě "Svazu", ve-
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dené drem V. Vondrákem, jíž vytýkaly jednak nedostatek oddanosti Rusku, jednak pak, že podléhá Masarykovi. Toto stanovisko
pomábala utvrzovati vzpomenutá již skupina ruských Cechů,
prodchnutá přepiatým carofilstvím (Koníček-Horský, továrník
Dědina a dr. V. Stěpánek), která se neostýchala očerňovati u ruských úřadů nejen
kyjevskou správu
"Svazu", nýbrž i
pařížskou "Národní radu" a ovšem
také Masaryka. To
vše působilo na
vznik myšlenky,
aby působení pařížské "Národní
rady" v Rusku bylo znemožněno a
. aby ruské úřady
samy rozhodovaly
o české a slovenTábor l. roty "Ceskoslovemké brigády" tl Brodů.
ské otázce.
Již na počátku
června 1916 vypracoval v tomto smyslu zmíněný M. Priklonskj,
jenž se stal nedlouho předtím v ministerstvu zahraničních věd
referentem o československé věci a byl nakloněn jak Maďarům,
tak Němcům, podrobný rozklad (brojilo se v něm stejně ostře
proti kyjevské správě "Svazu" jako proti Masarykovi a "Ceskoslovenské národní radě" v Paříži a napadala se myšlenka jednúty
mezi Cecby a Slováky), v němž za nástroj ruské vlády byl vedle
Koníčka-Horského a dra V. Stěpánka označen zejména J. Durich; všichni tři měli býti za své služby ruskými úřady placeni.
Vskutku pak neobezřetnj Durich, jenž svým smýšlením vzbuzoval
nedůvěru ve Francii již před odjezdem na východ a který se na
cestě do Ruska dal doprovázeti záhadným židovským bankéřem
Sternem (velkokníže Sergěj se o něm vyslovil jako o "pověstném
darebákovi") a lehkomyslným poručíkem Staflem, padl do na-
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stražené léčky, přijal úlohu, kterou mu Priklonský přisoudil, a stal
se nástrojem nebezpečného pokusu, aby jednota československého
odboje byla rozbita. Smutnou Durichovu úlohu výstižně charakterisoval generál Janin, který od května 1916 pozoroval vývoj
ruských poměrů velmi zblízka jako náčelník francouzské mise
v hlavním stanu nejvyššího velitele (cara) ruské armády. Nepřátel
ství proti české věci- praví Janin- "spojovalo lidi z krajní pravice, nepřátelské zápa.dním mocnostem a přející Němcúm ze zpátečnictví; Rusy panslavistické, kterým myšlenka, že by Cechové
poněkud unikli výlučnému vlivu Ruska, zdála se svatokrádeží;
lidi. kteří zcela prostě přáli N ěmcúm, a konečně ty, kterým myšlenka podporovati vzpouru zdála se nepřípustnou. Tak na příklad
musel jsem zakročiti proti veliteli jednoho zajateckého tábora,
o němž jsem se dověděl, že trestal zajatce Cechy za to, že odmítli
slaviti svátek Františka Josefa. Všechny tyto nepřátelské síly, či
lejší než byly živly československé věci příznivé, používaly osob1}osti Durichovy jako zástěny a nečinnosti jako prostředku k dosažení svého cíle."
Durichovo spojenectví s těmito živly velmi usnadňovaly jeho
názory o budoucnosti českého národa, které projevil záhy po svém
příjezdu do Petrohradu před ruskými úřady. Ceské království
mělo podle něho tvořiti jednotný stát s Kuskem - ruský car měl
býti zároveň českým králem - , v jehož rámci by požívalo jisté
samosprávy. Bylo to stanovisko, které zásadně souhlasilo s přáními
zpátečnických ruských a českých panslavistú. Při této příležitosti
neopomenul Durich znevážiti před ruskými úřady také autoritu
Masaty kovu.
A tak jednota) kterou se Zdál zaručovati ))k;J'ievskj ZáPis") bJ'la rozbita. Poslanec J. Durich, jenž vstoupil v těsný styk s .Koníčkem
Horským, drem Štěpánkem a jinými osobami stejného rázu (osobním tajemníkem Durichovým byl erkal, známý nám již od dří
vějška), byl velmi brzy získán pro obratně nastraženou myšlenku,
aby československj odboj bJ'1 v Rusktt Drganisován samostatně) zcela nezávisle odpařížské ))Národní radf( a Masaryka. Netajil se tím, když na
počátku října 1916 vykládalo tomto plánu před zástupci kyjevské
správy "Svazu", že je to přání ruských úřadú - důvody, které

Obrázkové

dějiny

naší samostatnosti 38.
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uváděl,

byly obsaženy ve vzpomenutém rozkladu Priklonského;
byl již tehdy zřejmě neprozíravým nástrojem v nečistých rukou
Priklonského a i jiných podobných osob, mezi nimiž byl také ministr vnitra Protopopov. Již předtím vystřízlivěla značná část ruskýcb Cechů ze svého původního nadšení pro Dtiricha a ke konci
října oznamoval znepokojený generál Janin do Paříže: "Akce
p.Dtirichova (votázce užití českých za- .
jatců v Rusku ve vojsku nebo k pracím
pro účely válečné) je
dosti záhadná. Když
byl nejprve projevoval city tak frankofilské, Že to až vzbudilo podivení jeho
krajanů, kteří jsou
přece přáteli Francie,
a že to poněkud poAgitační balon poručíka St. Čečka.
dráždilo Rusy, nyní
se obklopuje toliko
nejfanatičtějšímistraníky panslavistických a panorthodoxních myšlenek, nepřátelskými ,západní kultuře a Evropě', Francii v to
čítajíc. V této skupině, která nalézá ostatně mezi Cechy a Slováky
málo sympatií, jsou také individua, která, ač jsou morálně i politicky kompromitována, těší se nicméně přízni p. Priklonského,
referenta o československých věcech v ministerstvu zabraníčnícb
věd. Jejich vliv na vedení vojenských věcí je velice neblahý."
CbováníDtirichovo a jeho skupiny mělo za následek, že se mezi
Cechy v Rusk.u rozpoutal bezoh!ednj boi, jenž prudkostí předčil všechny boje dřívější a měl i ohlas v ruském tisku. Proti Dtirichovi se
postavili zejména Cechové petrohradští a většina zajatců, jejichž
mluvčím byl "Cechoslovák", kdežto kyjevská správa "Svazu" se
nakonec s Dtirichem smířila a s "Cechoslovanem" vstoupila do
595
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jeho služeb. Výsledkem této dohody správy "Svazu" s Důrichem
bylo, že v připravované "Ceskoslovenské národní radě", nezávislé
na "Národní radě" pařížské, mělo zasedati šest zástupců, jmenovaných správou "Svazu". Stejně jako iniciativa k založmí zcela samostatné )JCeskoslovenské národní radf( v Rusku tak i její stanovy byly
vypracovány ruskými úřady. "Národní rada" v Rusku měla býti
úplně pod dohledem ruské vlády a ukládalo se jí předkládati ministerstvu vnitra zápisy o svých schůzích (jednacím jazykem měla
býti ruština) i účty; vydávala se zcela do rukou ruské vlády také tím,
že byla hmotně od ní vydržována - také to bylo zcela proti vůd
čímu principu prof. T. G. Masaryka, jenž vždy zdůrazňoval, že
československý odboj nesmí býti, aby zachoval nezávislost a důstoj
nost, vydržován nikým jiným mimo Cechy samé (proto finanční
náklad na revoluční akci měli nésti především Ceši američtí). Důri
chova "Národní rada" měla vším tím býti nástrojem ruských úřadů,
jak také prozrazoval zápis protokolu o sezení petrohradské ministerské rady z 29. ledna 1917, v němž byly stanovy "Národní rady"
schváleny. "Má býti utvořen Komitét s oddělením v Kyjevě, který
by paralysoval československé hnutí, škodlivé Rusku. Exist~n~e
tohoto Komitétu závisí na hmotné podpoře vládni. Návrh m1nISterstva zahraničních věcí, podporovaný ministerstvem vojenství,
byl schválen ministerskou radou, a bylo poukázáno na toto opatření
8.000 rublů a jako subvence na měsíc listopad a prosinec minulého
roku 25.000 rublů. Ustanovuje se hmotná podpora pro Komitét
ve výši 4.500 rublů měsíčně a pro časopis jej podporující 3.500
rublů měsíčně." U vážíme-li, jaké bylo smýšlení nejpřednějších
členů ruské vlády (zejména ministra vnitra Protopopova), kteří
přáli si míru s Německem a Rakouskem- Uherskem, pochopíme,
jak československé revoluční hnutí na Rusi vstupovalo pod vedením Důrichovým na nebezpečnou cestu.
Přípravy k založení Důrichovy "Národní rady" dály se za nepřítomnosti Stejánikovy v Rusku, jenž v říjnu 1916 odejel do Rumunska) kde získával české a slovmské zajatce} žijící v hrozných poměrech vyživovacích a zdravotních, pro vstup do československé
ho revolučního vojska, po případě k válečným pracím; přihlásilo
se jich na tisíc (asi desetina z úhrnného počtu - více než 8.000

těchto zajatců zahynulo později v důsledku německého vítězství
nad Rumunskem), kteří byli nejprve převezeni do Kišiněva
a v květnu 1917 (na 350 osob) do Francie. Po svém návratu do
Ruska v první polovici ledna 1917 se pokusil Stejánik nejdříve o to,
aby se některými změnami zmenšilo nebezpečí chystané "Národní
rady". Když však se ze záznamu o usnesení ministerské rady, jenž
mu byl důvěrně
sdělen, dozvěděl)

co má býti pravým účelem nové
"Národní rady"porušení jednoty
československébo
zahraničního

odboje a v Rusku jeho znevolnění ruské vládě - , rozhodl se vystoupiti
Podpis)' Ilfktel);ch t)jznaJJJllějšfch či/JíleM českoslo!JfJ1Ského
proti akci Diirichově
odbofe v Rusku.
se vším důrazem.
Pokusil se také
přiměti Důricha, jehož spolupracovníci uveřejnili na počátku února 1917 ostré prohlášení proti Masarykovi, aby se uchýlil do ústraní
- dostalo se mu však za to nejhrubších urážek. Dne 7. února 1917
odhalil Stefánik některým z petrohradských Cechů předivo intrik
ruské vlády a jejích úmyslů s Důrichovou "Národní radou". O ně
kolik dní pak později vyloučil Diiricha Z ))lVárodní radJ"(; s jeho opatřením vyslovila pařížská "Národní rada" úplný souhlas, jenž byl
oznámen i kyjevské správě "Svazu". Důricb odvážil se nejprve
žádati Masaryka, aby Stefánikovo rozhodnutí nebylo schváleno,
v zápětí však vystoupil v ruském tisku s prohlášením o své nezávislosti na prof. Masarykovi.
V této době stála proti Důrichovi nejen převážná část ruských
Cechů a také Slováků, nýbrž i téměř všichni čeští zajatci. Jejich
programem bylo, aby bylo uznáno jednotné vedení zahraničního odboje pařížskou "Ceskoslovemkot4 národní rado!i" s lVJasarj'kem v čele) za
597

ZALOŽENí "ČESKÉHO SVAZU" A "NÁRODNíHO \rfBORU"

ZALOŽENí "ČESKÉHO SVAZU" A "NÁRODNíHO VÝBORU"

jejíhož zástupce v Rusku byl považován jedině dr. M. R. Štefánik,
a aby se řízení revoluční akce v Rusku účastnili aspoň z poloviny
čeští zajatci. Také předseda kyjevského "Svazu" dr. V. Vondrák
se nyní Duricha odříkal. Štefánik, který se chystal na cestu do
Am~riky a byl ve s výcb usilovných snahách ve prospěch české
VěCI podporován horlivě generálem Janinem i zástupci anglickými,
pokoušel se pohnouti také ruského ministra zahraničních věcí Pokrovského, aby se ruská vláda zřekla Durichovy "Národní rady",
obdržel však odldádavou odpověď; též sbor tak zvaných spolupracovníků "Svazu" (byli vybráni z českýcb zajatců, většinou bývalých rakousko-uherských důstojníků, aby vyřizovaH rozsáhlou
agendu "Svazu") protestoval u Pokrovského proti zřízení separatistické "Národní rady". Durich sám oznámil 6. března 1917
Masarykovi, že jeho "Národní rada" byla uznána ruskou vládou.
Ohromný revoluční převrat, který vypukl hned na to v Rusku,
smetl však s představiteli starého režimu i jejich poslední úskočné
dílo v neprospěch československého revolučního bnutí.

lidovým a protičeským. Tato dvorská kamarila byla také přední
příčinou brzkého pádu ministerského předsedy dra A. Korbera,
který přijal z rukou císare Františka Josefá 1. svůj úřad jen pod
podmínkou, že bude vládnouti s parlamentem. Na jeho
místo vstoupil hrabě J. ClaJJZMartinic a ministrem zahranič
ních věcí se stal hrabě Otakar
Czernin; oba šlechticové měli
statky v Cechách a mezi jejich předky byli mužové, kteří
měli státoprávní cítění české,
sami však byli naplněni rozhodným smýšlením protičes
k:ým. Jako členové t. zv. "bistorické šlechty české" měli
býti vějičkou nejen pro Dohodu a chystané tajné jednání
o mír s ní, ale i pro důvěřivce
v českém národě, že nový císař chce zahájiti "český" směr
Kare! J.)
ve své vládě. Z Korberova
, poslední císaJ' rakousko-uhersky.
kabinetu přešel do nové vlády
také Oto Trnka. Na rozdH od
Korbera nepřál Clam-Martinic plánu, aby byl svolán parlament,
chtěje císařským oktroyem splniti dalekosáhlé německé požadavky, namířené především proti českému národu. Zato spěchal
nový císař zajistiti si Maďary a dal se velmi záhy korunovati
(3 o. prosince 1916) uherským králem a slavnostní přísahou potvrdil uherskou ústavu. Dosavadní uherský ministerský předseda,vše
mocný hr. Štěpán Tisza se však ve svém ú:í:adě neudržel.
"Jako panovník překvapil Karel- píše o něm německý žurnalista K. F. Nowak - od prvního okamžiku své vlády. Nový pán
pospíšil si s novým kursem. Tradice císařské zdrželivosti byla naráz
prolomena a to ve všech oborech. Všechno chtěl císař Karel sám
poznati, do všeho se chtěl podívati a promluviti, všechna roz-

NASTOUPENí CíSAŘE KARLA 1.
ZALOZENí "ČESKÉHO SVAZU" A "NARODNíHO VÝBORU"
V PRAZE

Císařem Karlem 1. nastoupil na babsburský trůn mladý, nezkušený panovník, ktelj neměl vladařskjch schopností, pevnosti, ráznosti
a promyšleného, jakož i důsledného programu; byl si však vědom
toho, do jaké záhuby se řítí rakousko-uherská říše, a hledal cesty,
jak by tomu zabránil. Polovičatost a přelétavost jeho povahy, jakož
i proměnlivost jeho nálad způso bily však, že pohromě, jíž se o bá val,
nezabránil. Pevností vůle a jasností rozumu daleko nad něho vynikala jebo choť Zita zrodu parmského (bourbonskébo). Na nového
císaře, přístupného všemožným vlivům, působilo mocně také jeho
okolí, v němž zaujímali přední místo zejména zpátečničtí němečtí
šlechticové, kteří měli statky v Cechách a byli naplněni duchem proti-
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hodnutí měla vycházeti od něho ... Dvorní vlak byl stále v po~
hybu. Zádná provincie a žádný kmen nemohl říci, že císař na ně
zapomněl. Bylprostě všude. V provinciích i na frontě." Tato po-

Kortll1ovace cf.raře Karla 1. uhersk)lm králem JO. prosince I9ItJ.
(Karel přisahá na uherskou ústavu před budape.řtskoll katedrálou; po jeho levici
kardinál-primas Czernoch a hr. Tisza.)

hyblivost nebyla však většinou předností nového císaře; zakrýval
jí svou nechtít k l!ytrvalé a sotístfeděné práci. Mezi ním a zemřelým
císařem nebylo téměř žádné podobnosti a dělilo je mnohem více
než velký rozdíl stáří a zkušeností. Císař František Josef I., jenž
se až do konce svého života dával denně voziti ze Schonbrunnu
do dvorníbo hradu kočárem a nikdy automobilem a nikdy neužil
telefonu - naproti tomu císař Karel 1. sděloval nejdůležitější svá
rozhodnutí telefonem, neponechávaje si času k zralé úvaze - vynikal pedantickým smyslem pro s vé povinnosti, které vykonával
doslovně až do posledního svého dechu. Císař Karel snažil se jim
pod nejrůznějšími záminkami uniknouti. Svýma netrpělivýma ru600
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kama rozvrátil dosavadní systém, jenž jakž takž udržoval aspoň na
venek zdání jednoty, aniž by se pokusil na jeho místo nastoliti
pevný systém nový; pokoušel se ovšem užíti všeho, co se mu z nejrůznějších stran nabízelo. Ač neměl na vzniku světové války viny,
stal se přece přední příčinou
toho, že se Rakousko- Uhersko rozpadlo.
Ještě před smrtí císaře
Františka Josefa 1. došlo ksjednocenípolitickjch stran českého národa, aby snáze a účinněji bylo
možno čeliti persekuci a postupovati svorně na půdě parlamentu, jehož svolání za vlády
dra A. Korbera bylo otázkou
nejbližší doby, po případě
proti připravovaným ústavním změnám ve prospěch
Němců. K. prvnímu pokusu
o takovouto jednotu došlo
však již v září roku I91 5 prostřednictvím stařičkého dra K.
Alatttíše, jenž smýšlením patřil
k straně národní (staročeské);
Dr. K. Mattuš.
tehdejšího jednání se účastnili
zástupcové strany mladočeské (dr. Fiedler a dr. Zd. Tobolka),
agrární (A. Svehla) a sociálně-demokratické (dr. B. Smeral). V ýsledkem jejich rozmluv bylo, že byly stanoveny předpoklady, které by
umožňovaly užší spolupráci politických stran. O málo později pak
byl učiněn pokus, aby se spojily nejprve městské strany, k nimž
byla počítána strana staročeská, mladočeská, národně-sociální, realistická a státoprávně-pokroková. Tato snaha měla úspěch jen čás
tečný, takže došlo jen k splynutí strany staročeské, mladočeské
a části realistů s drem Mattušem v čele; příčinou zmaru jednoty
stran městských byl návrh dra Mattuše, aby byl vydán veřejný
projev pro habsburský rod, neporušitelnost rakousko-uherské
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monarchie a spolek Rakouska- Uherska s Německem. Pozadí sjednocovacího úsilí nebylo nikterak revoluční, nýbrž obranné, a politikové, kteří stáli v jeho popředí, počítali s dalším trváním Rakouska- Uherska. Proto jejich snahy narážely na odpor u politiků
radikálnějších, kteří se s Rakouskem- Uherskem smířiti nechtěli
a proti úzkoprsé střízlivosti, ba nemužnosti oportunistů) zdůrazňujících
.okamžitou přítomnost, opírali se o naděje v budoucnost. Mocnou
posilou radikálních politiků byla jednak rozhodná protirakouská
nálada v lidu, jenž se svým cítěním a smýšlením ostře odlišoval od
valné části svých vůdců, jednak pak zprávy o pozvolném sice, ale
vytrvalém pokroku zahraničního odboje, které prostředkovalo
podzemní zpravodajství "Maffie". Proti tomuto živelnému hnutí
se oportunisté neodvažovali vystoupiti. Vídeňská vláda sama brala
jim půdu pod nohama, pokračujíc v nelítostném pronásledování
všeho českého, neprojevujíc nejmenší ochoty k ústupkům a hrozebně nařizujíc českým novinám uveřejňovati články, jim policií
dodávané, v nichž se podvodně jménem českého národa prohlašovala věrnost habsburské monarchii a odmítala revoluční činnost
českých zahraničních pracovníků. Tyto články, které byly buď
anonymní nebo podepsány osobami bezvýznamnými, se ovšem
setkávaly s opačným výsledkem; měly však cenu informač~í, poněvadž se z nich dozvídala česká širší veřejnost, která nepřIšla 've
styk se zprávami "Maffie", o postupu českébo revolučníbo hnutí
za hranicemi. V cizině pak takovéto vnucené projevy českého tisku
nemohly vzbuditi dojmu pražádného.
Jaký byl ráz plodů policejních žurnalistů, ukazuje názorně
článek))V ciZíchsluŽbácH{) jenž byl dodán českým novinám pražskou
policií a jehož otištění bylo vynuceno vyhrůžkou zastavení listu.
Clánek, jenž vyšel v pražském tisku 25. března 1916 a byl napsán
kostrbatou češtinou, počíná chválou rakouských národů, které prý
poskytují nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti, a pokračuje:
" Těžko věřiti , že se naJ' dou lidé, kteří v této velké a vážné době
klesnou tak hluboko, že za mzdu našich nepřátel provozovati budou politiku banditů, že se snažiti budou, aby za mrzký peníz lid
náš postavili do nejhoršího světla a označili jej tak za zrádce. A
přece - jsou takoví lidé. Učinili si to snadné. Místo aby, jak se na
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každéh'ú sluší, ve své domovině snášeli obtíže, plnili povinnosti
nynější doby a vše podnikali, čím by boj .vlasti naší v~ucenf uleh~
čili, uprchli živlové ti zbaběle přes hranIce. T~m dal! se najmouti
do služeb našich nepřátel jako zjednaní vraZI a za mrzký peniz
hanobí nyní náš národ a naši říši. Za několik stříbrňáků dopouštějí
se nejhoršího zloči
nu všech časů: vele·
zrady. Oni uveřej
ňují, nejsouce nijak
k tomu oprávněni,
iménem českého ná~oda manifesty a
skrývají se za jakýsi
výkonný komitét. ..
S podivem tážeme
se, kdo jsou vlastně
pánové ti, kteří tak
sebev ědomým tGnem podobné manifesty vydávají. Cteme·lipakjménaosob
na těch to ,manifesTrest "uvaZOl'állí" v rakousko-uherské armádě.
tech' podepsaných,
a to jména prof. Ma.
saryka, bývalého poslanceD~ricba, malíře Kupky, Cer~á~{aa Flshe~
ra, pak stává se nám ledacos jasným. ~:of. Mas:r~k a D~!1ch~M?hh
bychom skutečně srdečně se zasmatl nad temlto dvema )meny,
avšak zájmy, o něž se tu hraje, jsou příliš vážné. V elezr~da, které se
oba proti vlastnímu národu dopouš~ějí n~b~dnou vČl~ností svo,u
v nepřátelské cizině, to spřeženstvo, Jež s nImI spolecne provozuJe
zločinnou bru, otevírají českému národu oči. Vidimepropasta trneme hrůzou. Takoví živlové vnucovali se v míru českému národu za
vůdce takoví lidé snažili se pod škraboškou slušnosti strhnouti na
sebe v'edení vnitřní politiky ... Nyní podezírají věrnost vlastníbo
národa, šlapou čest českého lidu v bláto a dopouštějí se zl~činuvz:
zločinem na nejsvětějších zájmech vlastních soukmenovcu. Jeste
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včas byly rejdy jejich odkryty, a dříve než mohli živlové ti příliš
mnoho zla napáchati, byli odhaleni. Pan Masaryk a jeho soudruzi
pozbyli navždy práva zváti se syny českého národa. Ztropili národu svému úklady, avšak
nebezpečí, na štěstí, bylo odvráceno. S Masarykem a jinými agenty Ctyřdohody nemá
a nemůže míti český národ
nic společného."
Po smrti Stlirgkhověa nastoupení dra A. Korbera nebylo však možno zamýšlené
sjednoceni více odkládati a
zadržovati; sjednocení bylo
ostatně v této době stejně
rozumné jako nutné. Bohužel
však toto sjednocování bylo
naplněno duchem oportunistickým, který nabyl vrchu.
Zdálse býti ovšem ospravedlňován jak současnými vojenskými úspěchy Ústředních
PosfanecFr. Staněk,
mocností tak nastávajícími
p,'edseda "Českého svazu".
velikými státoprávními proměnami.Na počátku listopadu
19 16 byla udělena Haliči rozsáhlá samospráva a současně slavnostně
vyhlašovaloRakousko- Uhersko s Německem zřízení polského státu.
Vše to a tím spíše další připravované změny dotýkaly se velmi
podstatně také českého národa a jeho političtí zástupcové byli pře
svědčeni, že jest nutno postupovati svorně, aby byly od národa
odvráceny hrozící pohromy a škody - mínění to bylo vedeno
předpokladem, že Rakousko- Uhersko bude zachováno. O dorozumění mezi českjmi stranami se přičinil hlavně A. Švehla. Dohoda
byla uzavřena mezi devíti českjmi stranami v Cechácb a na Moravě:
stranou agrární, sociálně-demokratickou, svobodomyslnou (mladočeskou), národní (staročeskou), národně-sociální, českou spojenou
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.

stranou katolickou, lidovou stranou pokrokovou na Mora vě (s drem
Ad. Stránským v čele), mor3"vskou českoslovanskou stranou
křesťansko-sociální a moravskou stranou katolicko-národní; k dohodě nepřistoupila strana stá"
to právně-pokroková (poslanci Ant. Kalina a V. Prunar) a
strana realistická, poněvadž
obě stály zásadně proti Rakousku- Uhersku. Vůdčí postavení mezi stranami, které uzavřely dohodu, měla strana
agrární a sociálně-demokratická.
Výsledkem sjednocení valné
většiny českých politických
stran bylo zřízení jednak "Ceskébo sZIazu", jejž vytvořili 93
čeští poslanci vídeňské říšské
rady za předsednictví agrárního poslance Frant. Staňka
a jednatelství sociálně-demo
kratického poslance Vlastimila Tusara (místopředsedy
Poslanec Vl. Tusar,
byli sociální demokrat dr. B.
!edna/el "C'eského svazu"
Šmeral a mladočech Jindřich
Maštálka), jednak "Národníbo
ryboru" jako stálého sboru, složeného ze zástupců zDÚněných politických stran a majícího pravomoc jednati jako nejvyšší národní
orgán o všech politických věcech, které se dotýkaly celého národa.
V čelo "Národního výboru" jako předseda byl postaven dr. K. Mattuš, jednatelem byl Ant. SZJehla; členů "Národního výboru" bylo 18.
Provolání českému národu, jímž se tři dni před smrtí císaře Františka
Josefa 1., I9' listopadu 1916, oznamovalo utvoření "Národního
výboru" a "Ceského svazy.", vyšlo z ducha oportunistického a obsahovalo prohlášení pro habsburskou dynastii a nedílnost rakouskouherské monarchie. Text provolání zněl:
"Události přítomné doby nutí české strany, aby zaujaly k ur-
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čitým otázkám a zjevům společné
změny, jež mohou zasáhnouti až v

stanovisko. Na obzoru jsou
základy našeho státu a jeho
ústavy, otázky, jejichž jednostranné
řešení nebylo by
ani v zájmu státu
ani v zájmu našeho
národa. V pohnutých dobách dnešních světodějných
událostí nemůže
žádná strana sama
nésti odpovědnost
za bezpečnost politických práv celého národa, ani za
další vývoj, který
po ukončení zápasu na bojištích bude následovati.
V přesvědčeni,
že plníme jen vůli
celého, po národní
jednotě dnes více
než kdy předtím
volajícího národa
a že jednáme současně v zájmu staroslavné qynastie i velikého historického poZávěr prohlášení J.,Českos!ovellSké Ilarodllí rady" v Paříži
slání říše; jež záZ 26. Hr/opadu I9I6.
leží především ve
sjednocení a v zachování nedílnosti jejkh království a zemí, jákož
i v naprosté rovnoprávnosti všech národů, sjednocujeme na základě většinové zásady české poslance na radě říšské v jeden celek,
" Ces 1,-y, svaz " .
606

ČSL.

AI\1ERIKA. PROJEV DOHODY Z

10.

LEDNA 1917

Vedle tohoto sdružení českých poslanců, jehož účelem jest
jednotný postup v otázkách národně politických a ústavně právních, vstupuje zároveň v život ze zástupců politických stran zvolený stálý národní sbor, zvaný "Národní výbor", který bude veškerému politickému podnikání" Ceského svazu" oporou a současně
nejvyšší mravní instancí v těch zjevech politického života, které,
vymykajíce se z kompetence činnosti poslanecké, vyžadovaly by
nicméně řešení s hlediště všenárodního."
Provolání z 19' listopadu 1916, vyslovující se - jak jsme viděli - v duchu oportunistů a austrofilů v českém politickém táboru pro Habsburky a Rakousko- Uhersko, pobouřilo českou veřej
nost, naplněnou duchem protirakouským a protihabsburským.
Hrozilo však také nebezpečí, že jest jím ohrožena, ba podvrácena
usilovná práce zahraničního odboje) který právě v této době dosáhl nového, velmi významného úspěchu, když političtí zástupcové národa doma vystupovali nezahaleně s programem zcela opačným,
než bylo hlásáno českou revolucí ve státech Dohody. Vskutku pak
austrofilové ve spojeneckých zemích neopomenuli zdůrazniti toto
znamení zásadního rozporu, stejně jako i ostatní, k nimž ještě došlo.
První z nich byla účast zástupců" Ceského svazu" na uherské korunovaci císaře Karla 1. ke konci prosince r. 1916, nejpovážlivější
pak byl projev" Ceského svazu" proti notě z 10. ledna 1917, kterou Dohoda na vyzvání presidenta Spojených států WHsona stanovila své podmínky míru. Zdálo se, že sjednocení českých politických stran poruší jednotu českého protirakouského odboje!
ČESKOSLOVENSKA AMERIKA.
ODPOVĚĎ STÁTŮ DOHODY PRESIDENTOVI WILSONOVI

Z 10. LEDNA 1917 A POJETÍ OSVOBOZENÍ ČECHOSLOVÁKŮ
DO MÍROVÝCH PODMÍNEK

Roku 19 I 6 počala v československé Americe vzcházeti utěšená žeň,
která byla s takovými obtížemi zasévána roku předešlého. Sice se
ani nyní neobešel vývoj bez nesnází, ale hlavní překážky byly už
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překonány. Zračilo se to především ve stavu financování revoluóního ~;lUti. Za~ím co r. 1915 nemohli předáci československých

kolon1l ve Spojených státech sehnati ani tu s ohledem na popu-

"Bí(ý dum" LJe Washingtoně,
sídlo presidenta SpojenJÍch státu americkjch.

lační .sílu i zámožnost amerických Cechů nevelikou částku, kterou

od ~lch p~žad~val Masa~yk na vydržová~i odboje, bylo r. 19 16
Se?ra:lO toh~(,yz~ byly nejen zaplaceny stare dluhy a nové potřeby,
nybrz zbyl Jeste prebytek. Byl to výsledek neúnavné práce revoluč
ních. v~dců če~lmslovven.skél~o. li~u v ~l?erice, zejména pak J.
!vrzzckeho a VOJry Benese, Jakoz 1 obetavostz lzdusamotného, obzvláště
Jeho vrstev méně zámožných. Biblických příkladů vdovina groše
se tehdy opakovalo v československé Americe nesčíslněkráte. To
umožnilo pak Masarykovi v lednu 1917 hrdě prohlásiti vůči ruské
vládě, která si za peníze kupovala Dtirichovu "Národní radu", že

československý odboj jest na Spojencích finančně nezávislý: "My
svou politickou samostatnost nevyžebráváme, nýbrž ji budujeme
z vlastních sil."
Revoluční fond americký
plynul z rozličných zdrojů. Jeho základ tvořily
členské příspěvky odboček "Národního sdružení", které však nemohly ani zdaleka postačiti. Proto ostatek musil
býti získáván jinými cestami, obzvláště pořádá
ním rozličn ýchslavností~
bazarů a dobrovolných
sbírek. Dolar po dolaru
se scházel, většinou Zrukou
lidí nemajetných) ba chudáků, ale tím mravně
cennější. " U malých lidí
- vypravuje ve svých
vzpomínkách Vojta Beneš - u horníků pensylvánských, dělníků měst,
u chudých, prostých maWoodrow W'ilson,
president Spojenjch států americkjch.
tek a nebohatých řemesl
níků, rentýřů a začáteč
níků na chudých farmách, kteří mají mnoho dětí a málo peněz, tam našlo se porozumění pro naši věc nejdříve. Ti všichni nesli ve svém srdci ještě
příliš mnoho nenávisti za svou bídu proti Rakous ku- Uhersku
a měli jedinou touhu: pomoci na jeho zničení. Bohatí tehdy ještě
nedá vali a nepřicházeli. Ba, tak daleko došlo, že otázka, zdali bohatí přijdou či nepřijdou, stala se okřídleným slovem našich listů
a schůzí. Takových chicagských Štěpinů a Dušků, Vlčků z Cleveland,u, Wágnerů z Tábor a Filipů a Severů z Cedar Rapids bylo
Obrázkové
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tenkrát celkem málo. Když, nespokojeni výsledky sbírek, obrátili
jsme se v roce 1916 na prof. Masaryka, aby zvláštním dopisem vyzval zámožné chicagské krajany k pomoci, řekl Masaryk ona pře
krásná slova, jež jsou projevemEluboké úcty k malému člověku:
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r. 1917 v "Národním svazu"ažádajícími veshoděs krajanysvobodomyslnými dosažení nejvyšší svobody českého národa, byli farář
Zlámal z Clevelandu, J. Straka z Chicaga a mnozí jiní. Stoupající
výnos z těchto podniků byl výsledkem rozsáhlé činnosti uvě
domovací a propagační mezi
českými a slovenskými osadníky, kteří se původně chovali
namnoze chladně k plánům
československého odboje, po
případě i nepřátelsky, byvše
oblouzeni od přátel RakouskaUherska, zejména od neblahého dra Išky. Také tu se pokračovalo od maljch začátků k velkjm konců/no

"Nepsal jsem pensylvánským havířům, nebudu psát ani chicag, bh'vO
s1{:ym
o acum. "
Pronikavý úspěch mělo obzvláště pořádání bazarů mezi českým
a slovenským lidem na nejrůznějších místech, s nimiž bylo počato
v New Yorku, jako vůbec česká kolonie newyorská v opatřování
hmotných prostředků stála na prvním místě (již r. 1915 byla tu
zavedena národní daň a revoluční diplomy). Vedle toho byly pořádány slavnosti, národní posvícení, k novému roku byly vybírány
tak zvané novoroční dary a podobně. Těchto všecb akcí se zúčastnili
nejen svobodomyslní Cechové a Slováci, nýbrž také Cechové katoličtí; kteří původně stáli stranou revolučního hnutí; předními pracovníky mezi katolickými Cechy, organisovanými od počátku

Výstižný obrázek z této
doby, jejíž mnohé scény hluboce doj mou ještě dnes, kresli
vzpomenutý již Vojta Beneš.
"První bazar v New Yorku vynesl 22.000 dolarů za všeobecného nadšení z úspěchu ...
Úspěchy rostou s dobou. Tak
chicagské posvícení vynáší I I
tisíc dolarů, bazar tamní za obětavé pomoci "Plzeňského piPlakdt !eskoslovenského bazaru II Americe.
vovaru" a jeho předsedy Cervenky dokonce 4°.000, březnový bazar clevelandský r. 1917 3°.000 dolarů, 25.000 posílá ze
svého bazaru Cedar Rapids, na nějž zvláště okolní farmáři svezli
drůbež i dobytek, prasátka a telátka, na nějž firmy iobčané darovali
prádlo i ozdobné předměty, mouku, potřeby do domácnosti, obrazy
i rámce, vše, co lze koupiti i prodávati. Bavlnářský Texas má na
svém bazaru balíky bavlny vedle produktů svého jižanského hospodářství a odvádí do Chicaga (katolíci i svobodomyslní rukou

610

6II

Omaba, prtivod éeskoslovetiské!Jo !Jazam.

CSL. AMERIKA. PROJEV DOHODY.z

společnou

10.

LEDNA 19I7

a nerozdílnou) 54.000 dolarů. Koruny pak dosahuje
svým velkolepým bazarem Omaha, kde pod vedením praktického krajana Štěničky schází se na 7°.000 dolarů na revoluční
fondy.
S toutéž láskou pracovalo se v kraji St. Louiském jako v Oldahomě, stejně se snažily Novoanglické státy i San Francisko a také
Kanada, naše emigrace nejvzdálenější, snažila se podle svých sil. To
byly vrcholné body. Ale ve Spojených státech a v Kanadě byla
ještě celá řada míst chudých, jež sama pomoci potřebovala. I ta
místa přicházejí, aby podala ruku porr:ocnou. Uhlokopové pensylvánští žijí celou řadu měsíců ve stávce v nejbídnějších poměrech.
Ale stávka se končí a dostávají prvý peníz. Když pak jim starý jejich předák po ,pejdě' připomíná povinnost k staré vlasti, dávají
výdělek týdne práce na boj za svobodu. ,Ten týden tu bídu ještě
vydržírr:e', oznamují do Clevelandu. Farrr:ářské kraje západní byly
dobývány nejtíže a čím byly bohatší, tím tvrději. Farmář, přiroze
ný šetřil a pochybovač, jsa poštván ještě k tomu Iškou, těžko se
podroboval národní disciplině. Ale když jednou uvěřil, uvěřil celým srdcem. Není možno zapomenouti na oklahomskou a nebrassimu Prahu, na Milligan, malé nebrasské městečko s Karlem Šmrhou a jeho farmáři, nelze zapomenouti na jihodakotský Tábor,
kde farmář přivádí na bazar koníka a když málo nabízejí, sám jej
vydražuje a znOVll po druhé daruje na revoluční účel. Takový jeden
den končí tam výtěžkem ;1:0.000 dolarů. V Cedar Rapids a Chicagu
pracují děti v řadách dospělých.
Kdesi na bazaru v jediném dnu dva zajímavé výjevy zaznamenává kronikář. Mají tam vyloženou pamětní knihu. Přichází český
skoromilionář a usedá vedle. ,Tady máte tu pamětní knihu? A co
vám tak lidé do ní dávají?' - ,Dolar, deset, sto, pět set dolarů,
jak kdo chce a jak kdo může.' Poslouchá, hlavou pokyvuje a konečně odchází, že prý se ještě vrátí. Na jeho návrat čekají prý tam
dodnes. A po chvíli za ním přistupuje český chudáček. Požádáte
jej, aby se také zapsal. ] e tuse svou ženou a zapisuje se těžkou rukou pěti dolary. Zena se dívá, jak těžce ruka jde po papíře. Zvete
i jeho ženu, aby se také zapsala, a ona se skutečně :hystá. Ale milý
chuďas se jaksi zarazí a zardělý zmateně praví: ,Zena se nemůže
612
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zapsat.' A když doléháte, nechápaj:íce příčiny, řekne vám hanbídm
se hlasem: ,Já už nemám ani krejcaru.'
Do kanceláře C. N. Sdružení přichází jakýsi chudobně obleče
ný muž se ženou a dítětem. Jde kolem vás přímo do pokoje Tvr-

Českoslovenští dobrovolníci Z kanadského vojska ndlJštěvOfi v "Českém klubu"

fl

Londjně.

zického. Chodívají sem často podobní lidé o podporu, žebrají.
Zdá se mi, že tenhle je jeden z nich a skoro mne mrzí, že jsem
ho neposlal pryč. Za chvíli odchází a Tvrzický jde ke mně: ,Viděl
jsi toho člověka? Dal nám spořitelní knížku na dvě stě sedmdesát
dolarů. Co prý je mu těch pár grošů platno. Tady že se jich lépe
užije.' Dal všecko, co měl. Sta je takových případťL A ty budou
nejkrásnější kapitolou našeho zápasu."
Tohoto mohutného vzrůstu nebylo ovšem dosaženo bez boje.
Starý protivník československého odboje proti Rakousku- Uhersku
dr. Iška nepřestal se svými pomocníky a za podpory některého tisku
nenávistně brojiti proti předákům revolučního hnutí a tím másti
Cechy nerozhodné, neuvědomělé a slabých povah. Vznikalo dů
vodné podezření, že jeho otravná činnost jest podporována penězi Zra-

ČSL.
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kousko-uherského v]slanectví ve Spojených státech, a to tím spíše, že bylo
z odhalení tajného Voskova komitétu známo, jakých prostředků
dovede Německo a Rakousko- Uhersko užívati. Chicagská "Svornost", která byla nejdůležitějším listem revoluční československé
Ameriky, vyslovila toto podezření otevřeně. Dr. Iška pro
to 'o obvinění podal zalobtt na
))Svornosl' u amerického soudu. Rozhodnutí o žalobě bylo
velmi důležité. Vskutku pak
dr. lška svou při prohrál. Americký soudce Raferty zamítl
ke konci ledna 1917 jeho žalobu s odůvodněním, že dr.
Iš)m, "postaviv se veřejně a
proti cítění všeho českoslo
venského lidu za německou
věc, nemohl od českosloven
ského tisku očekávati nic jiného, neboť je to tisk větve
národa porobeného mocí, jíž
se Iška zastává". Tento soudní výrok velmi utvrdil postavení "Ceského národního
Rakouskj 3fCJ1l hmoždíř na italském bojišti.
sdruženi" a podvrátil veřejnou činnost Iškovu, od něhož
odpadali jeho dosavadní přátelé i tisk, jenž jej až do této doby
podporoval. Bohužel dvouletých škod, které dr. Iška čes~wsloven
skému revolučnímu hnutí ve Spojených státech ZPŮSObll, nebylo
možno odčiniti.
Skoro současně s projednáváním Iškovy žaloby došlo k pokusu,
aby československá Amerika byla získána pro odštěpeneckou ,,}\{árodní radu" Di/richovtt. Pokus ten skončil naprostým nezdarem. Již
výsledek akce Koníčka-Horského ukázal zřetelně, že v demokratickém prostředí Ameriky není půdy pro metody zpátečnické
ruské vlády, a z týchž důvodů ztroskotaly snahy Durichovy, pod614
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niknuté prostřednictvím ruského vyslanectví ve Washingtoně.
Ceskoslovenská revoluční Amerika stála odpočátku pevně za Masarykem
a v tom smyslu vyzněla také rozhodná
odpověď "Ceského národního sdružení" naDurichovv
námluvy: "Déle neŽ
dva roky již 700.000
amerických Cechoslováků, spojených
v ,Ceském národním sdruženi', stojí i ednomyslně za
hnutím, vedeným
největším z'e žijících Cechů, T. G.
Masarykem." Tato
odpověď byla datována I;. března roku I917, kdy v Petrohradě vítězila již
revoluce.
Podobně jako
sjednocování amerických Cech ů a
Slováků k společ
nému cíli pokraPrapor, věnovanj !eskos!ovenskjm dobrovolníkům
čovala usilovná a
českou kolonií II LOl1djně.
úspěšná propaganda
jejich vůdcůproosvobozovací snahy mezi americkou veřejností. Z kanceláře chicagského
"Ceského národního sdruženi" bylo rozesíláno na tisíce knih a brožur o postavení a cílech československého národa významným
americkým pracovnikům, senátorům, členům kongresu, profesorům, advokátům, bankéřům, kazatelům, dělnickým organisacím
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a školám. Veliký počet článků byl otištěn v rozmanitých listech
a novinách ..První velká propagační kniha byla napsána již r. 1915
Tomášem Capkempod názven::.: "Bohemia under Ha bs burgh misrule"
("Cechy pod despocií Habsburků") a po ni bylo vytištěno množství brožur a knih autorů jiných (dra Smetanky, Simka, Císaře,
Zmrhala, J. Tvrzického, Vojty Beneše atd.). Od února r. 1917
počala vycházeti redakcí dra Smetanky JJThe Bohemian Review({ "Ceská revue", která později změnila název na "The Czechoslovak Review"; tato revue byla "Ceským národním sdružením"
rozesílána podobně jako literatura brožurková významnějším osobám amerického světa. Horlivé a soustavné propagace, jejíž výsledky byly zdárné, se zúčastnili nejen čeští a slovenští předáci, nýbrž i množství osob prostých, které netoliko šířily dodávaný jim
propagační materiál, nýbrž i samy psaly do rozličných místních
a krajinských časopisů amerických přislušné zprávy a články. Pro
jejich informaci vydával redaktor J. Tvrzický časopis "V boj".
A tak veřejnost Spojených států poznávala náš národ, jeho minulost i touhy po lepší budoucnosti, a netoliko poznávala, nýbrž byla
i získávána.
Vedle všestranné propagace tiskem byla konána účinná propaganda československé věci v americkém prostředí také živjm slovem. V popředí těch, kteří na různých schůzích, shromážděních
a sjezdech, v politických klubech a na universitách informovali
neznalé Američany o poměrech ve střední Evropě, o postavení
českého národa a o jeho zápasu za svobodu, byl Kare! Pergler, jenž
od r. 1916 zaujal v řizení československého odboje v Americe před
ní místo, účastně se ho ovšem s prospěchem již dříve. Zejména pak
důležitý byl Perglerův výklad, jejž podal v únoru 1916 před zahraničním výborem dolní sněmovny Spojených států a který byl po té
rozšířen jako brožura "Bohemia's Claim to independence" ("Nárok
Cech na nezávislost") tiskem. Podnět k tomuto výkladu dal socialistický člen amerického kongresu Meyer London, který žádal
presidenta Wilsona, aby připravil s jinými neutrálními státy návrh
mírových podmínek a při tom učinil zmínku také o osvobození
českého národa. Resoluce Londonova byla přikázána zahraničnímu
výboru kongresu, aby ji projednal a podal dobré zdáni, a ten před-
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volal zástupce amerických Cechů, aby ústně vyložili sv é stanovisko.
Ke konci r. 1916 zaslal Pergler otevřený list americké pacifistce
Jane Adamsové, usilující o to, aby byl uzavřen předčasný mír,

Po bitvé na italském bojišti.

a krátce nato pronesl významnou řeč ve prospěch Spojenců na
konferenci malých národů, která se konala ve Washingtoně a na níž
se někteří delegáti snažili dosáhnouti projevu proti Dohodě.
V úředních kruzich požíval ovšem největší vážnosti a důvěry E.
Voska, který byl washingtonskou vládou brán často v potaz o vě
cech, týkajících se střední Evropy.
Poslední měsíce r. 1916 byly naplněny důležitými událostmi
politickými nejen na půdě evropské, nýbd i ve Spojených státech.
Dne 7. listopadu I916 byly tu provedeny presidentské volby,
z nichž znovu vyšel vítězem Woodrow Wilson, kandidát strany demokratické, podporovaný také ,Cechy a Slováky. Obavy, které
v prvnich dnech po volbě byly rozšířeny v zemích Spojenců, že
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s~ Wilso~ n~staví f>~átelsky k táboru dohodovému, byly, jakuvi-

dlme, v:yvoJem udalostí záhy rozptýleny. O měsíc pak později
12. proslnce I 9 I 6, PředložilY Ustřední mocnosti svjm protivn/kům nabídku, aby bylo započato s jednánfm o mír.
Původcem mírové akce Ústředních mocností byl rakouskouherský ministr zahraničních
věcí hrabě Istvan Burián, který příslušný svůj návrh, sdě
lený v polovici října r. I9I6
německému kancléři Bethmannovi - Hollwegovi, odů
vodňoval tím, že válčící státy
jsou vojensky a hospodářsky'
vyčerpány a že ani boji, jež se
chystaly na jaro r. I9I7, nebude moci býti válka rozhodnuta. Jeho návrh byl němec':'
kou vládou ochotně přijat a
podle jejího mínění měl býti
,uskutečněn co nejdříve; proti
Vojenskj pes s ochrannou ma.rkott.
původnímu mínění Buriáno.
vu však německá vláda prosavd1la'v~by mírová ,nabídka obsahovala jen všeobecná slova, nikoli
pres?-ej1 v~mezene mírové podmínky. Teprve po úplné dohodě
me~1 Berhnem a Vídní bylo o zamýšleném kroku uvědomeno
take Turecko a Bulharsko. Přes protest nového rakouského císa~e Karla I. vymohl německý hlavní stan, jehož vůdčí osoby
H1?-denburg a Ludendorff zcela ovládaly Německo nejen na poli
vOJenském, nýbrž i politickém, že předložení mírového návrhu
bude o~lože~o} až ně:necká a rakousko-uherská vojska dobudou noveh? ~r1u~fu vOJensI~ého, hlavního města Rumunska. K pádu Bukarest1 doslo
pros111c~ 1916 a o týden později předložil
Bethmann-Hollweg Jménem Ustředních mocností a prostřednic
tvím ~yslanvců .Spoj ených států, Švýcar a Španělska vládám Dohody
~ebev~dom~ suhsované vyznání, aby válčící státy počaly co nejdříve
Jednat10 ml!. Současně pak vydal císař Vilém II. armádní rozkaz,

?
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v němž hrozil odpůrcům, že budou rozdrceni násilím, nepřijmou-li
nabídku míru.
Hlučné řinčení německého meče} které doprovázelo mírovou notu
Ústředních mocností, nemohlo učiniti vlády Dohody ochotnějš]
k mírovému jednání, když nabídka
sama neposkytovala jim nejmenší záruky, že Německo nebude při případ
ném vyjednávání uplatňovati vtíravě
svou dočasnou převahu vojenskou.
Proto, ač i v zemích Spojenců se jevila únava z vražednéa miliardy národního jmění pohlcující války, odmítli
nejprve jednotliví odpovědní státníci
Dohody, zdůrazňujíce neupřímnost
nabídky, potřebu záruk do budoucnosti, že mezinárodní smlouvy nebudou tak bezpříkladně rušeny, jako to
činilo Německo, a nemožnost mírového jednání, dokud Německo a RaNáčelník rakottsko-tther.f.k.ého
kousko- Uhersko neoznámí své váleč
generálního štábu baron Arz.
né cíle, a 30. prosince 1916 pak celá
Doho da kolektivně mírový návrh
Ústředních mocností. Odpověď Dohody dovozovala, že vina z rozpoutání války spočívá na Německu a Rakous ku- Uhersku a že
podmínkou míru jest, aby porušená práva a svobody byly obnovenya aby byla uznána a zabezpečena existence mafjchstátů} spočívajících
na zásadě národnostni. Byla to zásada, které se dovolávali také vůd
cové československého zahraničního odboje, a její pojetí do programu Dohody posilovalo aspoň mravně naše osvobozovací úsilí.
Ještě důležitější pak byla odpověď Dohody presidentovi ff7ilsonovi
Z IO. ledna I9IJ. Dne 20. prosince 1916 odevzdali diplomatičtí zástupcové Spojených států jak vládám Spojenců tak Ústředních
mocností notu presidenta \)(7ilsona, v níž tento vybízel oba protivné tábory, aby za informačním účelem oznámily své válečné
cíle. Německo a Rakousko- Ubersko, které mír potřebovaly, chopily se této příležitosti s radostí a již za týden odevzdaly svou od-
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pověd. J eji obsah nemohl však uspokojiti, poněvadž pomíjel úplně
otázku, čeho Ústřední mocnosti chtí válkou dosíci, a také o zárukách budoucího míru se mělo jednati až později. Státy Dohody
potřebovaly k vypracováni společné odpovědi sice doby o málo
delší, zato však vyložily své válečné snahy jasně a podrobně a opřely
je duchem demokratickjm, právem sebeurčení národů. "Spojenci necítí
nijakých nesnázi" - praví se v odpovědi Dohody Wilsonovi z 10.
ledna 1917 - "aby odpověděli na tuto otázku. Jejich válečné cíle
jsou dobře známy: byly opětovně vytčeny náčelníky jednotlivých
jejich vlád. Tyto válečné cíle budou vyloženy podrobně, se všemi
náhradami a spravedlivými od.škodněními za utrpěné škody teprve
V době jednáni o mi!. A však civi1isovaný svět ví, že nezbytně
a v první řadě obsahuji znovuzřízení Belgie, Srbska a Cerné Hory
a odškodnění, jež jim náleží; vyklizení obsazených území ve Francii, v Rusku a v Rumunsku se spravedlivými náhradami; reorganisad Evropy, zaručenou trvalým řádem, spočívajícím zároveň na
úctě k národnostem a na právu všech národů, malých i velkých,
na plnou bezpečnost a svobodný hospodářský vývoj, i na územních
dohodách a mezinárodních pravidlech, jež by zabezpečily pozemní
i námořní hranice proti neoprávněným útokům; navrácení provincií nebo území, urvaných kdysi Spojencům násilím nebo proti
přání obyvatelstva; osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Cechoslováků z cizí nadvlády; osvobození obyvatelstva podrobeného krvavé
tyranii turecké; vypuzení otomanské říše z Evropy, ježto je rozhodně cizí západní civilisaci".
Byl to skvělj úspěch československého zahraničního odboje a základ dalších akcí. Celá Dohoda společnjm projevem postavila - po prvé
-požadavek osvobození československého národa jako součást svých válečných cílů; českd otázka nebyla od té doby jen otázkou vnitrorakouskou, nýbrž mezinárodní. Byl to úspěch tím větší, že ze všech
rakousko-uherských Slovanů bylo jediných Cechoslováků výslovně
vzpomenuto, zatím co Poláci a Jihoslované byli pojati souhrnně
mezi "Slovany". Největší Zásluhu o to zjednal si dr. Beneš. Hned, jakmile se v kruzích Spoj enců počalo i ednati o stylisaci odpovědi presidentu \'\1i1sonovi, naléhal Beneš jednak osobně, jednak pamětním
spisem na francouzské ministerstvo zahraničních věcí, aby do chy620
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stané odpovědi byla pojata také výslovná zmínka o Cechoslovádch,
poukazuje na to, že Dohoda musí posíliti odpor českého národa
proti Rakousku- Uh.ersku. Byl ve svém horlivém úsilí účinně pod.

i?akou.rko-uher.rkj útok na Soči.

porován francouzskými přáteli a tiskem Oourna1 des Débats,
Temps,Matin); při této kampani se opět shledáváme s řadou jmen
nám již většinou známých, s E. Fournolcm, J. Sauerweinem, A.
Gauvainem, Leyguesem, A. Tardieuem a jinými. Tento spojený
nátlak osobních intervencí a novlnářských článků měl znamenitý
účinek. Francie postavila se posléze rozhodně za požadavek generálního sekretáře" Ceskoslovenské národní rady", třebaže jeho formulace činila obtíže; jednání dra Beneše s francouzským ministerstvem zahraničních věcí ukazovalo také, že Francie byť ne ještě
právně, aspoň ve skutečnosti plně uznává pařížskou "Národní
radu" a její sekretariát za oficielnÍ představitelku českého národa
v zemích Spojenců. Dne 7. ledna 1917 bylo dru Benešovi sděleno,
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že Spojenci přijali francouzskj nát:rh) aby do odpovědi 'Wilsonovi byla
pojata zmínka o Cechoslovácích -- toto dodatečné vsunutí slova:
,Cechoslováků' ukazuje zřejmě styHsace příslušného odstavce a uveřejnění odpovědi 10. ledna 1917 toto sdělení potvrdilo.
Bohužel však radost z tohoto tak znamenitého úspěchu, jehož
dosažení stálo nemalou námahu a k němuž dopomohlo přátelství
Francie, byla povážlivě zkalena - "Ceským sva,zem", který si dal
vídeňskou vládou na sobě vynutiti veřejný projev v austrofilském
duchu, jímž se zmínka odpovědi Dohody z 10. ledna 1917 o osvobození Cechoslováků z cizího panství odmítala. Tento projev) datovaný 24. ledna 1917, byl zaslán předsednictvem })Ceského svazu"
rakousko-uherskému ministrovi zahraničních věcí hr. Oto Czerninovi a rakouskému ministerskému předsedovi hr. J. Clam-Martinicovi. Poněvadž však projev obsahoval zároveň kritiku rakouských věcí, nepříjemnou pro rakousko-uherskou vládu, vyžádal
si br. Czernin ha předsednictvu "Ceského svazu" prohlášení jiné,
podstatně stručnější a omezující se jen na zásadní projev rakouské
loyaliry,. Czernin sám nadiktoval zástupcům" Ceskébo svazu" text
prohlášení, který byl potom většinou předsednictva "Ceského svazu" schválen a s třemi podpisy odevzdán 31. ledna 1917 hraběti
Czerninovi.
"Vzhledem k odpovědi států Ctyřdohody presidentovi Spojenýcb států severoamerických Wilsonovi - pravilo se v tomto
neblahém projevu '-, ve které státy válčící s mocnářstvím naším
uvedly mimo jiné také ,osvobození Cechů (tak se pravilo nesprávně v textu, jenž byl rozšiřován úředně v Rakousku) od cizího
panství' jako jeden z cílů, k nimž chtějí mocí zbraní dospěti, presidium Ceskéhosvazuodmítá tuto insinuaci; která spočívá na předpolda
dech úplně nesprávných, a rozhodně prohlašuje, že národ českj jako
vždycky v minulosti, tak také v přítomnosti a v době příští jen pod
žezlem habsburskjm vidí svou budoucnost a podmínky svého vjvoje". Problášení z 24. ledna mluvilo krom toho o "nesvědomitých heslech",
která prý v poslední době uveřejňují v cizině někteří jednotlivci
a která mohou ideu rakouského státu kompromitovati - štěstím
bylo aspoň to, že nebyl výslovně jmenován ani Masaryk ani nikdo
jiný ze zahraničních jeho spolupracovníků.
622

ČSL. AMERIKA. PROJEV DOHODY Z

10.

LEDNA

I9 I

7

", Byly to p'rojevy) kte~é otevřeně a rozhodně vyvracel} snaby a tvrzení
cesk~slovenskiho zahrantčního odboje o živelnéJn odpor~ česktho národa

protI Rakousku-Uhersku) když se jebo političtí předáci pr bl y l'
ci'
h b b
o asova 1
b
ehzpo . ~l1?edcnbe . pro ~ s urskou monarchii. Pravdu měl ovšem
za ranlcmo oj, nebot za ním stál
ve svém duchu český lid všechen,
pev:ně a věrně. Ceští poslanci,
z nIchž značná část byla naplněna
z přesvědčení duchem rakouským
a rakušáckým - někteří zastávali
v obtížné situaci taktiku realistickou: neprohlašovat se ani pro zahraniční odboj ani pro RakouskoUhersko -,., netlumočili vůle lidu
a lid ~<;: nim, 'pociťuje jejich vystoupení Jako národní hanbu) také důvěru
ztratil. V lidu spočívala síla a mužnost. Napříště nebylo pak možno
jeho přání a vůle nedbati, on také
mezi poslanci povzbudil ty, kteří
původně byliaustrofily zat1áčeni do
pozadí; a živelná síla a víra učinila
ješt~ yčas velmi mnohé ze Šavlů
Pavly. Jen jednou se ještě opakoval
Grigorij Rasputin,
podobný nemužný projev blahopř~jný~ telegramen; předsedn.iyctv~ "Ceyského svazu", zaslaným
5· cervna 1917 generalu Boroevlcovl, kdyz dobyl na Piavě vítězství
nad Italy.
:t:'Ta štěstí ,v,šak po lednovém prohlášení" Ceského svazu" se dostavl~y v po~1t1ckém světě evropském mnohem důležitější události
l~tere z~tlaČ1ly nedů~t~j~lý projev d~ poz~dí a~n:azaly posléze jeh~
vzpomlnku. yZahramcm odboj musIl ovsem Jej vyvraceti poukaze~ _~a yto, ze by~ vYr:~cen a n~má tudí~ ceny a naopak že lid
~k:;d~ vs~chny sve nadele ve ~poJ.ence. Nejdůležitější událostí, pod
JeJ1mz, dOjmem ;ybledl spatny dOjem prohlášení "Ceského svazu",
byl vybuch ruske revoluce v první polovici března 1917. Její mocné
Y

Y
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v českých zemích. Za ruskou revolud
Spojených států proti Německu a posléze i proti Rakousku-Uhersku.
Obě tyto události 'vytvořily důležitý mezník ve vývoji světové
války, především pak pokud se týkalo iejí myšlenkové a mravní stránky. Pádem carství a vstupem Spojených států amerických do spojeneckého tábora. byla v tomto mocně posílena idea světové demokracie,
žádajíd, aby podle přirozeného práva lidského bylo odstraněno jakékoli nadpráví jak nad jednotlivci, tak nad národy, aby nebylo tříd
a národů na jedné straně vládnoudch a na druhé straně ovládaných
a utlačovaných. Demokratická myšlenka žádala stejně rozhodně
uplatnění všech svobod občanských tak práva každého národa na
sebeurčení. Po obou stránkách obracel se její osten především proti
Rakousku-Uhersku, v němž nadvláda německo-maďarské menšiny
utlačovala ostatní rakousko-uherské národnosti, zejména slovanské,
a překážela rozvoji jejich národního života. Proto stalo se zdůrazněni
demokratické myšlenky na jaře r. 1917 mocným spojencem a podporovatelem osvobozovacích snah rakousko-uherských národů,
především národa československého. Zatím co se do této doby
uplatňoval československý odboj na veřejnosti jen ve státech Dohody, počal od jara r. 19I7 vystupovati z podzemí nad povrch také
doma; první známkou tohoto obratu byl projev českých spisovatelů
z dubna r. 1917-

